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 שיפוץ ושדרוג מבנים ומתקנים  ללביצוע עבודות   203/22מכרז פומבי 
 

אביבים   .1 מי  )  2010חברת  אביבים"להלן:  בע"מ  "מי  או  ל"החברה"  הצעות  בזאת  מבקשת  עבודות  (  ביצוע 
 . ובגוש דן יפו -ברחבי העיר תל אביבשברשות החברה  םמתקניומבנים  לשיפוץ ושדרוג

 
תחרותי נוסף  ואפשרות להליך  1993-לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג ם בהתארגיל   בימכרז פומהינו המכרז  .2

 )להלן: "המכרז"(. 
 

ועניין הסכמת המציע לכל ההוראות, התנאים והתניות המופיעים   .3 ע"י מציע, תהווה לכל דבר  הגשת הצעה 
 המכרז.במסמך זה ובכל מסמך אחר מהווה לחלק ממסמכי 

 
אותם על המציע לצרף להצעתו כשהם    המכרזי  ממסמכ  ד רבלתי נפ  שומים מטה מהווים חלקרההמסמכים   .4

 חתומים: 
 

 עמוד לבדוק נספחים  מסמך סידורי
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 מכרז מסמכי ה
 

8-1 

 טופס הצעת מחיר  -נספח א  2
 

9 

 )לצרף סיווג קבלני(  טופס התחייבות לקיום הצעה  -נספח ב  3
 

10 

4 
 
5 

רך הוכחת המציע  וצלושיפוץ  לעבודות שדרוגון מקצועי יס ינספח נ  -' ח גנספ
 .313בסעיף  בתנאי מוקדם 

 
לצורך הוכחת   ועובדים אשר מועסקים אצל המציע טופס הצהרה  -ד' נספח 

   13.4 בסעיף המציע בתנאי מוקדם
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 עירוניות רות וחב ריית תל אביביעמי אביבים, הצהרה על ניסיון מול   - ה'נספח  6
 

13 

אישור    לצרף) םולחוק שכר מינימו דים זריםבותצהיר בהתאם לחוק ע -ו' נספח 10
 פנקסי חשבונות( ניהול 

 

14 

          העסקיים ואי תיאום מכרז  ליםבגההתצהיר בדבר שמירה על דיני   - ז'נספח  11
 

15 

12 
 

13 

 ם "דמי תיווך" ל"גורמים מתווכים"תשלו על אי יר  תצה - ח'נספח 
 

 יםכים פליליילתצהיר בעניין חקירה פלילית או ה - ט'נספח 
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 הצעתו, את המסמכים הבאים:ליצרף מציע  ה  ,4 ףיעם בסנוייבנוסף למסמכים המ .5
 

 סק מורשה. ותעודת ע , יש לצרףת. אחרהעתק מתעודת ההתאגדותם המציע חברה, א 5.1

המנא 5.2 בעלי  שמות  התאגיד,  שם  על  חשבון  רואה  או  עו"ד  אישור  חברה,  המציע  השוים  או  תפים  ות 
מניות במציע הינה חברה  י הלע במומי  ה  די)דירקטורים(. במת מנהלי התאגיד  תיהם, שמועור אחזקויוש

שו ו/או  חברה  באותה  השותפים  ו/או  המניות  בעלי  את  לפרט  יש  שותפות,  לפו/או  המתאיםתפות,  ,  י 
 . י אחרגוף משפט וולא חבר בני אדם א שר ודםעד שהפירוט יגיע לכדי ישות ב  עור אחזקותיהםיוש

 
 משותפת. גשת הצעהא תותר הל .6
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   תקופת ההתקשרות .7
)להלן:    היא   ת שרוקההת  תקופת להאריך  . לחברה שמורה האופציה  "("תקופת ההתקשרות הראשונהשנה 

( תקופות נוספות בנות  4)   ארבעעד  במס' תקופות נוספות  אחת או  בתקופה    את תקופת ההתקשרות הראשונה
 ם אם ימומשו כל האופציות בהסכם(. ניש 5שרות בת ל ההתק)סך הכצף ראו מס' שנים בשנה אחת  

 
    .2022 יולית ההתקשרות הינו לתחיל  רשועמה  דעהמו

 
 לוחות הזמנים במכרז זה:  .8

   .לא יערך כנס מציעים למכרז – מציעיםכנס 
 

   .0021:בשעה  05.2022.10 – שלישייום  :הבהרהאחרון להגשת שאלות  עדמוה
 

   .0021:בשעה  05.202242. שלישייום  גשת הצעות:ה למועד אחרון ה
 

 בה שהיא( עד לתאריך והשעה הנקובים לעיל, לא תישקלנה.)מכל סים יזהמכרת  יב הצעות שלא תהיינה בת
 

 שאלות הבהרה  .9
בסעיף    9.1 הקבוע  למועד  בדוא"ל להג  לעיל   8  עד  למי אביבים  להודיע  רשאי  הבהרה, המציע    שת שאלות 

avivim.co.il-@meishiranep סתירו כל  שמצא    אי  ,תו גיאש,  תעל  בהירות  חוסר  או  התאמות, 
הכלול    ן כלשהואו עני  במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט

  ,ההתקשרותגעת להסכם  ונ במסמכי המכרז או הנוגע לעבודה נשוא המכרז או על כל שאלה או הערה ה
   וח.ספח הביט לרבות נ 

 ד סעיף ו/או פרט זה לאחר הגשת ההצעות. ע מלטעון כנגו נמ  יהיה  מורא מציע שלא ישלח הודעה כ   9.2

החברה  מ בכתב שתתקבלנה תשובות ורק,  יתטלפונ  שיימסר  למידע אחראית תהיה מי אביבים לא   9.3
 ה.תוא יחייבו

שאלותיהם     9.4 את  לערוך  נדרשים  מסודרתלב טבהפונים  ע  ה  להלן(,  מסמך  )שמופיעה  גבי    WORDל 
שבלבד סידורי  מס'  נהאלהש   ל :  ניתן  /חפס ,  העברית.  בשפה  בהירה  בלשון  השאלה  פירוט  סעיף  מס' 

   .י"לל"כ  -חספ נ/ סעיףבטור   לצייןלשאול גם שאלות כלליות, ואז 

 

 רוט השאלה יפ מס' סעיף  נספח  'מס
 
 
 

   

את   9.5 מו באתר  ורסופ  זהלך המכרההבהרה שניתנו במ  לשאלות  בותושכל הת  על המציע לצרף להצעתו 
 ידו. על   םיומ חת האינטרנט של החברה 

 
 :עלותהינה ללא  במכרזהשתתפות  .10

ברת מי אביבים  ט של חהאינטרנ ז מאתר  ידפיס את מסמכי המכר  מעוניין להגיש הצעה למכרז שבנדוןמציע ה
 .ilavivim.co-www.mei.    - ע"מ בכתובתב   2010

 
 :ההצעהפן הגשת  וא .11

י   11.1 תיבת המכרזים הנמצאת במשרדי  ל  15:00-07:00ה' בין השעות    -ימים א'  יש בג הל  שאת ההצעה 
 .0021:השעה , עד , קומת כניסה7, תל אביב, בניין 211 הנביאהדבורה בע"מ,  2010חברת מי אביבים 

 בלבד.   זרההצעה תוגש על גבי מסמכי המכ 11.2

יד קריא  ו בכתב  עת ת הצא  לאלמורגיל    4Aהמכרז בדף    את מסמכילה  רגי  פסהלהדפיס בהדמציע  ה  על 11.3
 ברור או בהדפסה.   ו

 במסמכי המכרז.הנדרש המציע יצרף להצעתו כל מסמך נוסף   11.4

 ם על ידי המציע. יייבים להיות חתומ חההצעה   כל מסמכי 11.5

 .  הצעת מחירים ל גבי טופסעו ה + חותמת בשולי כל עמוד יש לחתום בחתימה מלא 11.6

 .  למסמכי המכרזא'   כנספחב "על המציע למלא את מחירי הצעתו בטופס הצעת המחיר המצ 11.7

mailto:shiranep@mei-avivim.co.il
http://www.mei-avivim.co.il/
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הצעת    רים וכןכרז, כל האישומסמכי המ ההצעה תוגש במעטפה הרמטית אחת אשר תכלול בתוכה את   11.8
 כרז ומספרו. שם המ לציין את יש המעטפה  על.  חירהמ

ושינו 11.9 מחיקות  כל  לערוך  המם  יי אין  ואיןבטפסי  או    כרז  בקשות  התניות,  תניות,  תנאים,  להוסיף 
)להלן: "הסתייגויות"(, כל הסתייגות תקנה לחברת מי אביבים   בע"מ זכות לפסול    2010הסתייגויות 

ת או להתנות את שקילת הצעה בהסרת ההסתייגויות,  תייגויולם מההסאת ההצעה או לחילופין, להתע
 בע"מ. 2010ים  מי אביב רתבחתוך פרק זמן שיקבע על ידי  

בע"מ תהיה רשאית לפסול כל הצעה הכוללת הסתייגויות, תוספות או שינויים    2010ברת מי אביבים  ח 11.10
ש להתנות  לחילופין  או  המכרז,  במסמכי  הכלולים  דרישות  או  ההלתנאים  בהסקילת  רת  צעה 

 מ. בע" 2010 םיב ההסתייגויות והתוספות או השינויים תוך פרק זמן שייקבע ע"י חברת מי אבי

בע"מ תהיה רשאית לפסול כל הצעה הלוקה בחסר, אי בהירות או דו משמעות,   2010חברת מי אביבים  11.11
 או כל הצעה שאינה ממלאת אחר כל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז. 

 
 רז המכ כימסמלת פואו תוס/תיקונים ו .12

או לעדכנם בכל שלב עד  / להם ו  ףיאו להוס /מי אביבים שומרת לעצמה את הזכות לתקן את מסמכי המכרז ו
ל מועד  ה הצעות.האחרון  למכרז  הגשת  בהתייחס  ושינויים  האינטר עדכונים  באתר  החברה    נטיופיעו  של 

המועדובתמח  .iloc.vimavi-meiwww. :  בכתובת   עד  אלו  בשינויים  להתעדכן  ובאחריותו  מציע  כל  של    ו 
   .עותגשת הצהלהאחרון 

 
    תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז .13

  ר , הכרחיים ויסודיים. הצעה אשצטבריםתנאי סף מכל התנאים המפורטים להלן בסעיף זה הינם  ש  ובהרמ
תע עללא  לה   נה  המפורטים  מהתנאים  חוב  שגדומ  .תיפסל   -  לןמי  המכי,  על  ולא  ה  בעצמו,  לעמוד  ציע 

יעמוד    החברה לא תשקול הצעתו של מציע אלא אם ש  ר בהומ   שלהלןים  באמצעות אחר מטעמו, בכל התנא
 : בכל התנאים שלהלן

 
   .1976  -ו ל" שת לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, כל האישורים הנדרשים בעלהמציע    13.1

  , וניכוי מס במקור  ניהול פנקסי חשבונות  לעלאישור    ףסונבלחברה,  ו,  ימציא במסגרת הצעתהמציע  
 מכי המכרז, כשהוא חתום על ידו ומאומת ע"י עו"ד.ח למספ סצורף כנתצהיר בנוסח המ

נכון למועד האחרון להגשת הצעות, בפנקס    שוםרהמציע     13.2 פי חוק רישוםהקבלניםכדין,  על    קבלנים   , 
 .  תלפחו 'ג 100 ראשי בענףלני בקסיווג כ"ט. בנדסה בנאיות, התשדות הלעבו

 .תועשת הצ חרון להגד האעומלף  בתוק הרישוםשור להוכחת האמור על המציע לצרף אי

  פרויקטים של   5  לפחות  של  עו ביצב  י משנה(בלנת קבעצמו ולא באמצעו)  בעל ניסיון מקצועיהינו  המציע     13.3
ו/ שבהי  מבנים  שדרוג  אושיפוץ  מע"מ)₪    300,000  לפחות  לקף    ( 5)  חמשבמהלך  עבודה  כל  ל  (כולל 

לפרסום המכרז  שניםה )כאשר לפחות    שקדמו  ובמת  וע בוצ  כאמור   עבודות   (2שתי    ביוב או  /קני מים 
 . עבור רשות מקומית ו/או תאגיד מים תיעול /ו/או ניקוז

ג'כת  המצורפ  הצהרההלחתום על  להוכחת האמור, על המציע   , ובמקרה של למסמכי המכרז  נספח 
העבודות  וסוגי  רוט  . כולל פיורכאמ  סיוןיהנ  טת אתפרוממעידה  ה, המנכ"ל החברחברה חתימה של  

הגופ התחלה,  ירותתן השינ  םהל  יםשבוצעו,  בהסיו  ותאריך  תאריך  התקופה  של  השירות,   ם  ניתן 
העבודה,   של  כספיים  העבודה,  היקפים  לביצוע  משנה  בקבלני  ומספרי שימוש  קשר  אנשי    שמות 

 . טלפון

)בניין    נדסאיה /  דסמהנ  ולפחות   עובדים מקצועיים   5ת  לפחו  המציע מעסיק   13.4 מנהלי    2ולפחות  (  1אחד 
  ני המועד האחרון חודשים לפ   6  לפחות   (דימעב-עובדיחסי  ב)  עסקה ישירה בה על ידו    שמועסקיםעבודה  

  רז י המכלמסמכ  ' דכנספח  המצורפת  הצהרה  על    לחתוםע  צילהוכחת האמור, על המ  . תגשת הצעוהל
 חתום על ידי רו"ח/יועץ מס/מנהלת חשבונות. 

כהתחייבות לקיום  ישראלי    ק נמב  ובתוקףתקינה    )צ'יק בנקאי(  תאי בנק  המחאה  תוהמציע יצרף להצע   13.5
 . להלן 26סעיף ₪ כמפורט ב 50,000  לסך שבהצעה 

 
מורשה לחברה בע"מ,    ק עתיקה את פעילותה מעוסה   ה וזוחבר כ  עהצההגשת  ה  בעת   כי מציע שמאוגדהר  יוב .14

אכן  יח כי  להוכהמציע  על    . שההעוסק מורשל  סקים  ומחזור הע את הניסיון  המציעה  ה  לייחס לחבריהיה  ניתן  
הפעילות  הב  וברמד אחתהעתקת  כמקשה  לחבר  ללכו   ,כוללת  עובדים  בע"מהעברת  תעוד,  ה  ת  העתק 

 ילות.  החברה לפע רט של  ופמר בהסוכן , התאגדות, בעלי מניות
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ד  ון למועשר נכיו, אולרבות מי מבעלי מניותיו או מנהל   הסף הצעה של מציע,ה רשאית לפסול על  הית  החברה .15
מ ההצעות  כנהגשת  חקירהתנהלת  אלפ  גדו  של ילית  בעבירות  פליליים  הליכים  דבר  ו ש  ו  קבלת  מרמה,  חד, 
 ה. במרמה וכיוצא בז

 
רות, אשר  קשוות  ו, מנהליו או חברימי מבעלי מניות  מציע או עה של  הצף  הס  עללפסול    חברה תהיה רשאיתה .16

ות  ר שהסכם התק  שיש לווכן הצעה של מציע  ר לעיל  כאמו   ילייםכנגדו מתנהלת חקירה פלילית או הליכים פל
כנגדו  ו חברות קשורות, אשר  , ולרבות מי מבעלי מניותיו, מנהליו א 'גוע השירות נשוא המכרז עם צד  לביצ

 אמור לעיל. ככים פליליים לית או הלירה פליקיח  לתהתנמ

 
תצהירהמציע   .17 ב  'הכנספח  המצ"ב    ימלא  ניסיון  על  המכרז  אביבעיריית  מול    עבודהלמסמכי  וחברות    תל 

 ביבים.  ול מי אמ ושל עת"א  עירוניות

 
לפ רשאית  תהא  שוסהחברה  מציע  של  הצעה  הגל  מול  ניסיון  לו  ציין  יש  ולא  הנ"ל  בנספזופים    ' הח  את 

 רז. כי המכסמלמ

 
לפסול .18 מציע שלאחר  החברה רשאית  של  ולא    הצעה  מוטעה  מידע שהוא  על  נמצא שהצהיר  בדיקת החברה 

 את החברה במידע רלוונטי. ליידע  וא/מלהצהיר ונמנע  עות את החברה ו/אוכדי להט ש בו מן וימהי

 

ת  ומה של חוולרבות קי,  יםדובכויות עלשמירת זהמציע בנוגע  התנהלותו של  אם    מציעה רשאית לפסול  רבחה .19
ע  המצי   התקשרה, ממשרד ממשלתי ו/או גוף ממשלתי אתו  שלילי בעניין ז בכתב או דוח ביקורת    דעת שלילית

   ות במכרז.שת ההצעגההאחרון ל   מועדל שלוש השנים שקדמו  במהלך

 
 עבר שלילי.    סול הצעה של מציע שיש לה איתו נסיוןפל אית החברה תהא רש .20

 
  , חרשיון או כל מסמך אי המציא עם הצעתו מסמך, אישור, היתר, ר  לאר  ציע אשלמר  שאפרשאית ל החברה   .21

   .החברה  ישיקבע ע" ובקצ מן ק זר תוך פה להשלים את המצאתו לחבר 
 
 מחיר(  100%) אמות מידה ומשקולות ,םי כלל  -מכרז חירת הזוכה בב .22

ו/או  בחור מסרשאית ל  הרבהח 22.1 זוכים    ע ו ביצ  את ולחלק    רז בין מציעים אחדיםכמבלפצל את הזכייה  ' 
ות ו/או שיפור מערך השרות  נ יאו חלק ממנו בין מספר זוכים, בין היתר מטעמים של שיפור אמ  תהשרו

   .יני אחרטעם עניל כ דה בלוחות זמנים ו/אוימע  עלויות ו/או ן בסכויו חו/א

 

זכיינת חברה רשאית להה 22.2 מציע שהצעתוות את  יותר, בהשוואת    תו של  לאלה של יקרה  ותנאים    מחיר 
או בהפחתת מחיר, באופן שהמציע שהצעתו יקרה יותר,    לדרישות החברה,  הנר העו תויה ב לזוההצעה ה

 הצעתו זולה יותר. למציע ש יקבל ציון משוקלל זהה
 

הזולה   22.3 וההצעה  תהא  י בבמידה  מ  נמוכהותר  הנ העמשמעותית  קבעה   מחירוןמ  חהרכת  שהחברה    דקל 
או להזמין את המציע    לבטל את המכרז  לפסול את ההצעה או  החברה תהא רשאית ועדת המכרזים של  

 . רור הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברהלבי

 
יהיו  ותההצע 22.4 המכרזים קבעה אחרת מט  ותהזוכ   ותע הצה  הזולות  ועדת  מיוחדיםמע אלא אם  ואם    ים 

לקיים   הוועדה  ישוכללול התחליט  נוסף  תחרותי  ו   יך  ההליך  לכללי  בהתאם  ההצעות  ההצעה  ציוני 
אחרת   קבעה  המכרזים  ועדת  אם  אלא  הזוכה  ההצעה  תהא  ביותר  הגבוה  יהיה  המשוקלל  שציונה 

 מטעמים מיוחדים. 

 
  רז יוכ,  שני  כשיר.  די הבלע  הדעת   שיקול  פי  על  שני   בכשיר  חורבל  חייבת  אל  אך  תרשאי  המכרזים  עדתו 22.5

  רשאית   תהא  החברה  כזה  במקרה.  הבר חל  זבמכר  וכהזה  בין  ההתקשרות   קפסתו   אם   זבמכר  כזוכה
התקשרות וליצור  במכרז  הזכייה  את  המכרז  השני  הכשיר  עם  להעביר  תנאי  לכל  וההסכם    בהתאם 

 רבות הביצוע. ת עלרבות הגש

 

ב 22.6 מציע,במקרה  זכ   קבליש  ו  הודעת  על  לחתוסרב  י  ,במכרזיה  ימהחברה  ו/או  ם  יסרב  או    אלההסכם, 
יא, תהיה  השבקש לבטל הצעתו מכל סיבה  יבו ו  יחזור  ואם,  כהספ"י תנאי האת התחייבויותיו עימלא  

הה את  לקבל  רשאית  בתנאי  ע ה,  ההצעות  בדירוג   בתור  הבאהעה  צהחברה  לצאת  המכרזומדת  או   ,
  ז כי הצעתו למכר  א בהודעה למציע,לא יה  י יובהר כ  דעתה הבלעדי של החברה.   "י שיקול חדש, עפ  במכרז

כמפורט    הר יו, בכדי לגרוע מזכותה של החבדעתו ליהצ  יום קל   זרת הערבותבלה ובכלל זה, בהח לא התק
 לעיל. 

 
 מחיר.  100% קבע לפיבמכרז תבחירת ההצעה הזוכה  22.7
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  תאופן בדיקת ההצעו .23

המכרו 23.1 ביומטעמה    ותוצנות  למרשאית    תיהיה  זיםעדת  היעזרות  חיצונייםצע)לרבות  לבדיקת  (  ים 
   ."(קהיצוות הבד )להלן: "  םההצעות והמציעי

ל ידי המציע וכן  על עמופ  אוק  או אתר, המוחז   ן , מתקרד, מפעלכל משר בלבקיהיה רשאי    קהצוות הבדי 23.2
 רותים המוצעים. ילבקש ולקבל כל מידע ביחס למציע ו או לש

ה עם צוות הבדיקה או  שיתף פעול  אלאם סברה שמציע ההצעה    , עההצל  פסול כל  תהיה רשאית  הרבחה 23.3
 כנדרש. מידע,  רסלא מ

ע או  מציתו  או  הזולה ביותר, אם  ה נמצא  יתברר כי היא   ילואפ  ור בהצעת מציע ה רשאית שלא לבחברחה 23.4
שהוא  ה  לו או לחבר  ו יה ש  חברה שהוא בעל שליטה בה, הפרו הפרה יסודית התחייבויות חוזיות קודמות

ד  ברז זה, ובלה במכע צהאחרונות שקדמו להגשת הה  חמש השנים  ךלבה, כלפי החברה, במהטה  ליש  עלב
 פרה. לאותה הגע  בנובכתב מהחברה  שנמסרה לו הודעה

התקשרות של החברה ו/או ההסכם ו/או כל הסכם  ה   המכרז או  ךרת הליר כי במסגחשד סבי  עוררתה 23.5
ברה  ית כנגד החמרלבצע או היה מעורב בביצוע ת   הסאו ניע  ביצ  מי מטעמו  וא /ו  מציעאחר עם  החברה  

פליל   ו/או  עבירה  לאספקת    תיביצע  ו/אב טובקשר  למכירתו  או  שירותיין  למתן  וו  לעסקה    או/ ם 
לפסול  החברה תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי,  ,  הברהח בור  דה עו לביצוע עבו אין ו/במקרקע

 , לפי העניין. עימות רוקש או הת תושהוא את זכיי ן מ זאו לבטל בכל את הצעתו  

  ים )תיקון מס'וק חובת המכרז. לחב2ול סעיף  יותר יח  הצעות אווקלל זהה של שתי  ציון מש  של  הבמקר 23.6
תקבלנה שתי הצעות או יותר בעלות  ת, תההצעו  שקלול   בכל מקרה בו לאחר"   כך:  , הקובע ( התשס"ג  15

הג התוצאה  שהיא  זהה  משוקללת  ואחת   ה הו בתוצאה  אישה,  עס   של א  היהצעות  ה  ביותר,  בשליטת  ק 
ותצהיר    שור של רואה חשבון יעת הגשתה א לה ב  ף ררה כזוכה במכרז ובלבד שצוההצעה האמו  רתיבח

 שליטת אישה. בהוא  שהעסק בשליטה,קה חזי של המ

 ר רואה חשבון יוכיח כי אישה מחזיקה בשליטה ,וכי לא מתקיים אף אחד מאלה:שואי        

נושא    ן הכמ  אם 23.6.1 בתפמשבעסק  כלהל  מנד  קירה  למנהל  משנה  למנה יל כללי,  סגן  מנהל    ל,  כללי, 
ה  ינו קרוב משפחא אשהו רו שונה, הריור בעסק אף אם תואמל ממלא תפקיד כאכועסקים ראשי  

 מחזיקה בשליטה. השל 

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה.  -ירקטורים אינם נשים ש מהד שלי  םא 23.6.2

, ות או יותרבין שתי הצע  במקרה של שוויון בניקוד,  יללע  23.6  יףן הקבוע בסעונגנמם לא מתקיים הא 23.7
 תערך הגרלה. תהוז הצעות המחירובמידה וגם   ביותר בהצעה הזולהזים רכועדת המתבחר 

 
 כאשר ניהול משא ומתן מותר על פי דין. ציעים,ן עם מלנהל משא ומת איתשר הרבחה .24
 
 ןמועד פקיעת תוקף ההצעות והארכת .25

 גשת הצעות. הל ם מהמועד האחרון יו 120ו ינ ה  ההצעות ף ד פקיעת תוקעומ 25.1

 ן.  וקפמועד פקיעת ת החליט לגביהן לפניל קול את ההצעות ושל מי אביבים אינה מתחייבת  25.2

ופקע תוק 25.3 לפני  עף ההצ היה  מי    של מי אביבים בדבר ההצעה הזוכה,  חלטהד ההוע מות שהוגשו  תהיה 
 הצעותיהם.וקף  ת  כתארקשה להבב ת למציעים נולפ ומכרז אה אביבים  רשאית לבטל את 

שהת 25.4 להארקבמציע  א ש  ליך  רשאי  הצעתו,  תוקף  שנקבת  הכהארית  המועד  להארכתה.   ע וך  לסרב     או 
ל שסרב  תוקףיך  האר מציע  ל  הצעתו  את  אביבל הודיע    אאו  הימי  על  לא  ארם  כמבוקש,  תף  תישכתה 

   מכרז. הבהמשך 

 

 המחאה בנקאית להתחייבות לקיום הצעה  .26
כת  רףלצע  ימצה  על 26.1 להשתתפולהצעתו,  במכרז,  נאי  תקיבנקאי  )צ'ק  יתא קבנאה  המחת    ובתוקף  נה( 

  כמפורט להלן: בסכומיםאלי רשמבנק י

    ₪. 50,000בסך  יהיה  המחאהה סכום 26.2

הבנקאית 26.3 לפקה ת  ההמחאה  'מ יה  אביודת  אי    2010בים  י  של  למקרה  החברה  ידי  על  ותישמר  בע"מ' 
 יע בהצעתו. עמידת המצ
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 . זכתהצעתו לא ע שהלמצי ההמחאהת א ירתחז מי אביבים  26.4

 את ערבות לביצוע ההסכם. והמצ ההסכם ה על חתימה, עם  שזכה תוחזר למציע קאיתנ באה הההמח 26.5

לה או חלקה, אם התקיים במציע אחד  ו כציע,  מ של    פרעון ההמחאה  ות על יה רשאית להור ה תההחבר 26.6
   מאלה:

 כפיים.  ןו קיניבתכסיסנות או בחוסר הוא נהג במהלך המכרז בערמה,  26.6.1

 י מדויק.בלת י מהות מידע מטעה או מידע  לחברהמסר   הוא 26.6.2

ה  הודע ו לאחר שקיבל ב, אשהגיש את הצעתו כמתחייז לאחר למכר ש הוא חזר בו מההצעה שהגי 26.6.3
זוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן  ר כנבחי שראח יתו במכרז .כי זעל 

 רז.זוכה במכה  עםברה יצירת ההתקשרות של החתנאי מוקדם ל 

 ז ו/או ההסכם. כרמהנאי  כל הפרה יסודית אחרת של ת 26.6.4

הבנקאית 26.7 לגבחכבטו  ש תשמ  ההמחאה  בלבד,  פיצויים/נזקיםה  במיית  התחיי,  הפרת  של    בויותקרה 
 בע"מ לפיצויים, בגין ההפרה.  2010ת את זכות חברת מי אביבים למצוכדי  ה נבפרעוהמציע ואין 

עפ"י ההסכם    או   ,דין  יים, המגיעים לה עפ"י פיצווא הות את מל גב ל  כאית אביבים תהיה ז  רה, מי בכל מק 26.8
 . הנפרע, באם השנפרע, ההמחאהר לסכום כל קש אתו כאמור, ללבגין הפר

 

 ה במכרזכע הזוהתחייבות המצי .27
בה 27.1 החב ד  ועממכי  ייב  מתח   כרזמזוכה  הודעת  הזכייה  מסירת  על  התארגנותו  במכרזרה  את  יסיים   ,

 ה. א של החברהמל  צונהופן מלא לשביעות רשרות באוכן לביצוע הומך  ערו לביצוע השירות, ויהיה

ל  27.2 מתחייב  במכרז  לההזוכה  תוך  מציא  הה  7חברה  קבלת  מיום  הזכיהודימים  על  המס  עה  מכים  את 
 באים: ה

 חותמת המציע.   עםרשי החתימה מטעמו ומ תום על ידי ח הסכםה 27.2.1

 ' להסכם.חח  בהתאם לנוסח בנספ צועת ביערבו 27.2.2

 . ט בהסכםוהמפורש  הנדר  יפ, הכל כ ין על ידי המבטחיםם כד חתו ,(2)נספח  הקבלן  יאישור ביטוח  27.2.3

ת  וף לקבלכי בכפ ן , מתחייב הקבלמוראכ  מיםלעיל, חתו המפורטיםם  המסמכי בנוסף להמצאת 27.2.4
הדרישה  מים ממועד קבלת י  14הקבלן בתוך לה "( ימציא  הדרישה)להלן: " החברהדרישה בכתב 

:  ןלה)ל  העבודות נשוא מכרז זה ר עםבקש ע"י הקבלןנערכו   ראשמפוליסות הביטוח   יםתקהע
 . טוח"(כי הבי"מסמ

הס 27.3 על  חתימה  לביא  ו/או  םכאי  הערבות  מסירת  הי  נספח  ישצוע  ו/או  א  2רות  בילהסכם  חי  טו ישור 
כנדרש,   תקנהקבלן,  אשר  הזוכה,  המציע  מצד  מהותית  הפרה  הוד יהוו  את  לבטל  זכות  לחברה    עת ה 

 זכייה.ה

 

 ( םכבהס 2נספח   ) ח בהסכםדרישות הביטו .28
מופנית  ת 28.1 לב המציעים  ההחברה    רישותדלשומת  ידי  על  ביטוחים  במכרזשיז לן  בקלקיום    בהתאם   כה 

י"א  "  וביטוח(  ת )אחריו  14  סעיף ל ובנספח הסכם  -לנספח  אישור   2  מס'   ",  הקבלן"(  י  ביטוח  להסכם 
  "(.וחים הנדרשיםיטהב" ו/או "דרישות הביטוחן: ")להל

 .כאמור בהסכם ונספחיוטוח יב הדרישות עמוד ברש לדייהזוכה   הקבלן 28.2

  המכרז   כיממס  לפי  השירותים  מהות  תוא  הביטוח  תוא רוהו  תדרישו  את  מבטחיו  לידיעת  יביא  עיצהמ 28.3
במלואן   כמפורט   הנדרשים  הביטוחים  כל  את  לערוך  הסכמה  כי  בזאת  מהווה  והגשת הצעתו  וההסכם 

 . ןולהל  לעיל

ירכוש 28.4   ת לחית לכתנאי    בידי החברה  פקידי ווההסכם    המכרז  יבמסמכ  הנדרשים  הביטוחים  את   המציע 
נספח    ת ההתקשרו איש  2את  כשהואמה  וסחו)בנ  הקבלן י  חוט בי  ור להסכם  י  יד   על  כדין  םחתו  קורי( 

 . ני תחילת ביצוע העבודותימים לפ 7לפחות  המבטח

.  לכך  עשנקב   המועד  ובתוך  להבהרות  פניה  רתג סמב  להעלות  יש  הביטוח  דרישות   לגבי  הסתייגות  כל 28.5
  ום י ק  על   ר לאישו  ביחס  שינויים   .הביטוח  תוש ילדר  הסתייגויות  תתקבלנה   לא   עהההצ  הגשת  לאחר

 . הצע הה סילת פל  לגרום  ( עלולים2)נספח   הביטוחים
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של   28.6 המצאת  במקרה  ביטוחי    2ח  נספאי  ידי  הקבלןאישור  על  כדין  חתום  המציע,  )בנוסחו    מבטחי 
רשאיתהחברה  ,  י(המקור הזלמנוע    תהא  בית  א  וכה מהמציע  תחילת  עבודות  מועד  מתן  צוע  ו/או 
 .כנדרש אי הצגת האישור החתוםל בש תיםהשירו

החברה רשאית  ל, ( לעי 28.6כאמור בסעיף ), (2)נספח  ן להקביטוחי  ישור באנספח  אי המצאת של  הרבמק 28.7
 ציע במכרז. המל וזה ו/או לבטל את זכייתו שלראות במציע כמי שהפר את הח

  בחתימה   אלא  יםח טבהמ  ידי  על  ייחתמו  הביטוח  מכיסמ  כי  דרישה  אין  צעותהה  הגשת  בשלב  כי  יודגש 28.8
,  הנוסח  לגבי  תייגותסה  להם  יןאו  מבטחיו  עם  בדק  כי  עציהמ  אישור  ויםוה המ  ,עהמצי   של  וחותמת
 .הנדרשים הביטוחיים והכיסויים  התנאים

 .ותהנדרש הביטוח מפוליסות העתקים  ה ברלחהמציע   ימציא בכתב החברה תלדריש בכפוף 28.9

 

   ז מכרהליך ה יטולב .29
לעצמה    מי אביבים שומרת  ף,  נוסב   .מכרז על פי דיןה  בים לבטל את ימי אב  תיר בו רשאקרה אחבנוסף לכל מ 

 מכרז, כאשר:האת ות לבטל זכ

 . מכרזהליך ה כיסמת האחרות, המפורטות במרישו ים המוקדמים והדתנאאחת עונה על כל ה  הרק הצע  29.1

 . ההצעה הזוכהרת בחיאו ב יהולו,או בנ  במכרז,מצאה שהתקיים פגם  החברה 29.2

,  מכיםבמס  ת בדרישות המפורטו  פרט אובמ   שנפלה טעות,  מכרזה לאחר הוצאת מסמכי    , לחברהרר  התב  29.3
/    או נתונים  מהותי רדשהושמטו  ממ  ותישות  או  שדרהי  סמכמהמפרט  או  בוסמכרז,  אלו  על  ישות  סו 

 ים, או בלתי שלמים.וישגנתונים 

 מכרז.ה  לויבים ביט מי אב מצדיק, לדעתן האופ חברה, ב כי התנו צראו הש חל שינוי נסיבות,  29.4

סב  יש 29.5 להני בסיס  או    ,ו חלקםא  םח שהמציעייר  פעלים, אחירמתאמו הצעות  הגו  באופן המהווה    לב ו 
 הו. עסקי או עבירה על חוק כלש 

ורטות  מכרז בנסיבות המפ הכלשהו בהקשר לביטול  ע  צישלום כל פיצוי למאחראית לתלא תהיה    החברה 29.6
 לעיל. 

  עת זכייההוד יה אוביטול זכי .30
 כאשר:  ,ן היתריו הודעת זכייה, בל זכייה ו/אזכות לבט שומרת לה  חברהה 30.1

 בוצעה כנדרש, או לא אושרה על ידי מי אביבים. השרות וההדגמה לא  ציע הדגמתמנדרשה מה 30.1.1

 . החברהשהוקצב על ידי ן זמל ההסכם, תוך פרק הא חתם ע המציע ל 30.1.2

 תו.יב בהצעי חים להם הת הזמנ לוחי השלבים ובארגנות על פ להתיותיו תחייבו המציע לא עמד בה  30.1.3

היה  על החלטתה, אילו   עהיה משפי  רה, או תוכנה, אשע ע, ההצילה מידע על המציבק  החברה 30.1.4
 בידה, לפני ההחלטה בדבר זכיית המציע בהתקשרות. 

ים,  ת הזמני לוחוצוע שרות, על פאו יהיה ערוך במועד לביל  וכים ספק סביר, אם המציע, ייק 30.1.5
 שנדרשו. 

 תרמית.צוע יבספק סביר ל יםקי 30.1.6

ל  ה רבהח 30.2 אחראית  תהיה  ללא  פיצוי  כל  במתשלום  שנגרםגציע,  נזק  כל  על   ין  בהק  בהסתמך  שר  או 
 זכייה, שבוטלה באמור. ה להודעת 

תוך פרק הזמן הקבוע במכרז, או  ב  נהי חתימתו על ההסכם או ההזמ חזרת מציע מהצעתו למכרז ו/או א  30.3
הסכם,    , יהוו הפרתבמכרז(  ןמקבע פרק זלא נ  ייה במכרז )באםמועד הודעת הזכ סביר מק זמן  בתוך פר

 ניין. עלכל דבר ו 

 ים זכות, עפ"י בחירתה:, תקנה למי אביבייההודעת הזכ  יטול הזכייה אוב 30.4

ויין של אופציות, הכלולות  שו ת משווי הצעתו במכרז )לרבו 5%לקבלת פיצוי מוסכם בשיעור של  30.4.1
 ,(, או לחילופיןהמכרז י תנאי בהצעה, על פ

ה  מאם לפני החתיין ב  לה  ורמ והעקיפים, שנג  הנזקים הישיריםכל  ן יפי דין, בג על   לקבלת פיצוי   30.4.2
אם לאחר החתימה על ההסכם או ההזמנה ובטרם החל המציע  ההזמנה, ובין   ם אועל ההסכ

 ם או ההזמנה. סכההביצוע התחייבויותיו על פי  ב
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 ם העסקיי י ההגבליםעל דינשמירה  .31
המציע  ע להצלל  עשמי  בדבר  הצהרהעתו  צרף  דיני רה  ואי ההגבל  ל  העסקיים  המצ  ים  מכרז,  ב  "תיאום 

בשל חשד לאי שמירת    את הזכות לפסול את ההצעה  הצמומרת לעבים שמי אבי  ז.רלמסמכי המכ  'ז חפכנס
 שיירשמו.  םקימנימו ני ההגבלים העסקיים המציע על די

 
 ה הזוכהעיון בהצע .32

ת  סופיבר תוצאות ההחלטה הדב  רת ההודעה מסי  ממועד ימים    30  כרז יהיה רשאי, בתוך מזכה ב  ציע שלא מ 32.1
 : , למעט1993 -המכרזים, התשנ"ג  תבחותקנות  )ה( ל 21סעיף ם לתאסמכי המכרז בהמ ביין עלשל החברה,  

מסחרי  דעת החברה לחשוף סוד ל  ולעלעה הזוכה אשר העיון בהם  בחלקים של ההחלטה או ההצ 32.1.1
 י. טחון הציבוריבבלכלתה או , בכץ שלה ביחסי החון המדינה, יטחוגוע בב או לפ או מקצועי,

ת אפשריות  ופ לוות בחינת ח רבלוועדה, לי גרת ייעוץ משפטסה במכ רת משפטית שנעת דעבחוו 32.1.2
עים מקבלת  ובהנ ו הערכת סיכויים וסיכונים  שונות לפעולה או להחלטתה של וועדת המכרזים, א

 . דייםים עתיור בהליכים משפטיהחלטות כאמ

העיו  32.2 זכות  המוקנילאור  למצין  עלעים  ת  ה  י פ-במכרז  לו  שיש  מציע  זכות דין,  למתן  הצעתו  בעיון    תנגדות 
א בשל ו  במלואה  מס  בחלקה  החלקים    אוחרי  סוד  את  לסמן  נדרש  בהצעה,  כלול  שלדעתו  שלו,  מקצועי 

 . הרלוונטיים לחיסיון  יםוקיים בהצעתו ולציין את הנימ החסו 

בו  נימוקים לחיסיון יחשהנו לגביהם  יצוי או לא  /סויים ודי המציע כחל יומנו עלא יס   חלקים בהצעה אשר 32.3
שמבחינת ככאל מותר  המציע  ה  בהם  אינ.  העיון  מחויבת  החברה  חלקים    תופנ לה  אם  לברר  כדי  למציע 

 . בהצעתו נווי לחיסיון, במקרה שאלו לא צ  בהצעתו חסויים ו/או את הנימוקים 

מקרה 32.4 חשיפה  ההחלטה    בכל  חיסבדבר  שאו  ה יון  בהצעה  חלקים  בסל  ועדינה  הממכות  מת  של    י כרזים 
רשאית   אשר  ש לאביבים,  חלקים  גם  כחסוי צציע  מהחשוף  אותם  בכל  יםיין  ומקר.  בכל  ומהאלמרות  ה  ר 

 . וראמלכל מציע אשר יבקש גילוי כהצעה, החברה תהיה רשאית לגלות את מחירי ההצעה הזוכה 

לאלה אשר    יליםלקים המקבר, בח לעיין בהצעת מציע אח  א זכאיכי הו  ומושתק מלטעון  מציע יהיה מנוע  32.5
 . בהצעתונו כסודיים מוס

 מע"מ.   כולל ₪ 350 בסך ברה לח בתשלוםה מותנעיל, יהיה ל מור אכמתן זכות עיון  32.6

לעיל 32.7 כמפורט  העיון  זכות  את  לממש  המעוניין  רכש  מציע  מחלקת  אל  בכתב  יפנה  בדוא"ל    שרויותתקוה, 
vim.co.ilavi-@meiep nirash,יעננה. פניות טלפוניות לא ת 

לעיין  לר  פשא תלא    החברה 32.8 לאחעתבהצמציע  הגו  ידאג  מכרלשתה  ר  מהצעתו  בעותק  המעוניין  מציע  ז. 
 רם הגשתה למכרז. תק ההצעה ברשותו טלשמירת עו

נו  ו היה הנובעים ממנ לל טענה ו/או עי זה ובכלמכרז    בכל דבר ועניין הנוגעים  ודי לדיוןייחה   וטום השיפקמ 32.9
 יב באט המוסמך במחוז תל פבית המש

 

 

 

 

 

  --מסמכי ההצעה  את ךלכרו  אנא ל --
 –פים דו צדדיים  עה בדי ההציש את מסמכ נא לא להג  --
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 למכרז א' ספח נ
 ם מחיריהצעת טופס 

 
 

 203/22 דו שלבי מס' מכרז פומבי ב
 ם ומתקנים ינבודות לשיפוץ ושדרוג מבוע עלביצ

 

 צע המונחה ה  אחוז תהשירו
 

 ליםיבמ המוצע הנחהה זאחו

   יס מחירון דקלס בעל הנחה  אחוז 
 

                                          
           _______ %   ______ 

 
 
 
 

 
 
 

 לן: כמפורט לה י בהיקף העבודותן דקל משתנה ותלוהבר כי השימוש במחירווי •

 וצים פיאחזקה ושל דק לפי מחירון  ולמושיאלף  300ת בפרויקט של עד דועבו -
 ינוי  בו ותמחירון דקל לתשתי אלף ישולמו לפי 300 ף של מעליקט בהיקרופבעבודות  -

 

ז ההנחה  ת את אחווים באותבעמודה השמאלית יש לרשו  .בספרות  הנחה  (% )  יש לציין אחוזית  בעמודה האמצע •
   .תועבאותיות קוה ת,ה האמצעית לשמאלידול סתירה בין העמבהר שבמקרה שהאמצעית. מו ודהבעמשניתן 

 

 . 0%הנחה יציין  (% )  וזמציע שאינו מעוניין לתת אח . ןירוחמעל ה (+)ת תוספלהגיש  ניתן לא •

 
וסופחנם מעם הקבלן הזוכה היהסכם  ת המסגרב  עבודותעבור ביצוע ה  יםירהמח • לים לושכ  ייםירים קבועים 

ישות ותנאי  לכל דר  םאהתברה ב ון החירות לשביעות רצהשע  ירות והעקיפות לביצולויות היש את כל העוכם  בת
 .ףלא ישולם כל תשלום נוס הסכם ומעבר אליהםכרז וההמ  יכ, מסמכלליהמפרט ה

 
 

 
 
 
 

ציע מה  תחתימ  שם המציע   תאריך       ע המצי  חותמת      
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 ב'ח  פנס

 
 

 בע"מ   2010ים ד חברת מי אביבבולכ
 מחלקת רכש והתקשרויות

 ביב א-תל
 נ.ג.א.

 
 צעהלקיום הה  תיבוהתחי 203/22' מסי  פומבי דו שלברז כמ הנדון:

 
לספק  .1 בזה  מציעים  אביבים    אנו  מי  התנאיםהשר את    בע"מ  2010לחברת  כל  פי  על  והיהתנ   ,ות  דרישות  ות 

 הם במו"מ. סכים עלי חירים שנמ, או בורטים לעילפה ובמחירים המלא מכיםלים במסהכלו
 :איםבהיכים וקדם מבין התארהמך הצעה זו תפקע בתארי .2

 צעות. הגשת ההל  ןחרוחודשים מהמועד הא  ארבעהבתום  .2.1
ל סיבה(.   ה מכעההצ  ת)במקרה של אי קבל   בע"מ  2010אביבים  המצ"ב ע"י חברת מי  ביום החזרת הערבות   .2.2

 . אמור לעילעתה, כתאריך פקי י נת לביטול לפנתיינה נ עה זו אהצ

 במסמכי המכרז. פי הנוסח הכלול לע   ₪ 00050,עה בסכום הצה  קיוםהבטחת ל  המחאה בנקאיתהננו מצ"ב  .3
מאשר/ים ומצהיר/ים    ו כל התאגדות משפטית אחרת, הח"מרה שהצעה מוגשת בשם חברה, שותפות א קמל  בכ .4

 ף בשמו הם חותמים. ת הגוה ולחייב אזסמך הצעה על מ לחתום ים כדיןמך/מוסמכא/הם מוסובזאת שה
ל  .5 חוש   ונידוע  של  אביבית  ברועדת המכרזים  ה שר  בע"מ  2010ם  מי  למסור את  ח אית  כל  או    מנה לק מעבודה 

 עים.למציע אחד או למספר מצי
ל .6 כי  ידוע  ההסכםנו  על  החתימה  בעצם  מי   אין  חברת  מצד  התחייבות    להזמנת   בע"מ  2010אביבים    משום 

 ים. רותיש
חברת  .7 אביבים    החלטת  הזכייה   בע"מ   2010מי  לפיצול  זוכים    בנוגע  מספר  בין  תשפכרבמבמכרז  לא  על  ז  יע 

ו ולא תהיה לנו כל  . אנו מצהירים כי אין לנ בע"מ  2010  ם יביי אב ם חברת מ סכם עעל הה  תנו לחתוםובהתחיי
 עיל. להאמור    ברה בגיןכנגד הח םגין פיצויים או מניעת רווחיתביעה בזכות 

ן את  יי יש לצ  ר,אחאו תאגיד    רשומה  תפותושע.  אם המציע הינו חברה,  המצי   ומדויק של  איש לציין שם מל .8
 ין. שנרשם כד  יפהשם, כ

 

 
 
 
 

 מציע ה שם
תאגיד יש לרשום את שם   א הוציע )אם המ

 התאגיד( 
  -  

  -   כתובת המציע 

  -   מספר טלפון 

  -   מספר טלפון נייד 

  -   ס קפמספר 

  -   שותפות רשומה .פ. / מספר ח

  -   ( EMAIL) דוא"לכתובת 

  -   רשה/ ת.ז וממס' עוסק 

  -   ים לבירור רקשש שם אי

  -   ך ירתא

  -   חתימה 

  -   ו קיד ותפ  שם החותם

  -   ( חותמת )אם המציע הינו תאגיד
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 ג'ספח נ

 
ס'  י ממבי דו שלבורת מכרז פסגבמקנים ומתבנים ושדרוג מוץ שיפת ובעבודה עבור הוכחת ניסיון הרהצטופס 

203/22    
 

 : 13.3בסעיף דם מוקאי המציע בתנעמידת רך הוכחת לצו

  אושיפוץ ו/ פרויקטים של   5 לפחות של  עוביצב י משנה(בלנת קבעצמו ולא באמצעו ) בעל ניסיון מקצועי הינוהמציע  "

 שקדמו לפרסום המכרז שניםה  ( 5) חמשבמהלך עבודה כל ל  (כולל מע"מ)₪  300,000 לפחות לקף שבהי  מבנים שדרוג

ו/או    "עבור רשות מקומית  תיעול/זוו/או ניק  ביובאו /קני מים ובמת ועכאמור בוצ  עבודות ( 2שתי )כאשר לפחות 

 . "תאגיד מים

)להלן: _ ___________________ של חברת ____ ______ __ כ_ משמש  _______________,_אני הח"מ ___ 

 ____.  ח.פ/ע.מ _______________   המציע"(,"

 יע. תת תצהיר זה בשם המצמך להנ"ל, הנני מוס  ימתוקף תפקיד .1

 
 

 מס'
 

וף  שם חברה/ג
  בוצעועבורם 
 ותעבוד

 
תיאור העבודה  

 השבוצע
וצעה  )אם ב

במתקני מים  
יש  וניקוז וביוב

 ( לציין

"ח  בש יפקף כסיה
  מע"מלל כו

 הלעבודה שבוצע
)ניתן    זנשוא המכר

לציין גם סכום 
 דרש( נמום שימינ

 
וע יצב תקופת
)תאריך   העבודה

 תחילה וסיום( 
 

  בלניקב שימוש
 וכן)במידה  משנה

  שם  את לרשום יש
  ,המשנה ספק

ולא יש   הדיבמ
 ( לרשום לא

פרטי איש  
קשר 

בחברה/גוף 
בהם בוצעה 

 העבודה
 ()שם וטלפון 

 
1. 

 
 
 

 -מ   
   -עד

 
 

 

 
2. 

 
 
 

 -מ   
 -עד

  

 
3. 

 
 
 

 -מ   
 -עד

  

 
4. 

 
 
 

 -מ   
 -דע

  

 
5. 

 
 
 

 -מ   
 -עד

  

 
6. 

 
 
 

 -מ   
 -עד

  

 
7. 

 
 
 

 -מ   
 -עד

  

 
8. 

 
 
 

 -מ   
 -עד

  

 
9. 

 
 
 

 -מ   
 -עד

  

 
 
 

     

 

      

 חותמת המציע    חתימת המציע    שם המציע      תאריך 
 ד( יג של תא )במקרה
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 ד'ספח נ
 

 מקצועייםעבודה ועובדים  יל מנה, הנדסאי בניין/מהנדסטופס הצהרה על 
 3/2220' שלבי מס-בי דובמסגרת מכרז פומ

 

 : 13.4בסעיף דם מוקאי המציע בתנעמידת רך הוכחת לצו

ה  דומנהלי עב 2ולפחות  ( 1אחד ) בניין  נדסאיה/ דסמהנ ולפחות עובדים מקצועיים 5ת חופל המציע מעסיק "
 . "תגשת הצעוהל  ני המועד האחרוןחודשים לפ 6 לפחות   (מעביד-עובד יחסי ב ) עסקה ישירהבה שמועסקים על ידו 

 
   ___________ _________   ________ של_________  ______, משמש כ__ ______ ________   אני הח"מ .1

 
   _________. )להלן: "המציע"(,   ח.פ/ע.מ __________

 
 בשם המציע. יר זה לתת תצה מוסמך  יננמתוקף תפקידי הנ"ל, ה  .2

 

 דקיתפ שם העובד 'מס

 
הכשרה  /ההשכל

 כותהסמ/מקצועית
 

מועד תחילת העסקה  
 אצל המציע 

  (החודש ושנ)

1. 
 
 
 

   

2. 
 
 
 

   

3. 
 
 
 

   

4. 
 
 
 

   

5. 
 
 
 

   

6. 
 
 
 

   

7. 
 
 
 

   

8. 
 
 
 

   

9. 
 
 
 

   

 
 

י • וייחמהטופס  ורו  םתולא  המציע  ידי  חשבונו/ מס  ץעויח/"על  קו"ח,לצר)יש    תמנהל  והסמכות    ף  של  אישורים 
 .בטופס( ום שנרשמהעובדי

 
 
 

         

 ע  ימצה  חותמת  חתימת המציע    שם המציע   תאריך 
 )במקרה של תאגיד( 
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 ' הספח נ
 
 

 ב, מי אביבים עיריית תל אבין בעבודה מול ול ניסיהצהרה עטופס 
 ב(  ת )של עיריית תל אביעירוניו וחברות

 
 ____  __________ ____   ______________ של חברת  ______, משמש כ___ אני הח"מ__________ .1

 
 ח.פ/ע.מ ___________________.    "(, יע מצ: "הלהלן)
 

 ציע. מה זה בשם ל, הנני מוסמך לתת תצהיר קידי הנ" מתוקף תפ .2
 
 
 
 מס'

 
שם חברה/גוף עבורם 

 בוצעו עבודות 

 
 תיאור העבודה

 

 
  רהיקף כספי מצטב
 בש"ח ללא מע"מ 

לא חובה  ) דהלעבו
 למלא( 

 
פת ביצוע תקו

בודה הע
)תאריך  

 ילה וסיום( תח

שר  ש קיאפרטי 
ה/גוף בהם רחבב

 עבודהבוצעה ה
 וטלפון( )שם

 
1. 

 
 
 

  -מ  
   -עד

 
 

 
2. 

 
 
 

    

 
3. 

 
 
 

    

 
4. 

 
 
 

    

 
5. 

 
 
 

    

 
6. 

 
 
 

    

 
7. 

 
 
 

    

 
8. 

 
 
 

    

 
9. 

 
 
 

    

 
 

ת  ברויב וחתל אב  עיריית י אביבים,ודה מול מיון בעבסנילו  מציע שישדי על י רק תםולא וייחמיהטופס  •
 .  זרהמכ סוג שהוא ולא רק בעבודות נשוא לדה מכסיון בעבור כי מדובר בניהביו עיריית תל אביב. של ותוניריע

 
 
        

 תמת המציע  וח  חתימת המציע   שם המציע   תאריך 
 )במקרה של תאגיד( 
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  'ונספח 
 

 203/22מס'  דו שלביי מבפו  רזמכ

 
  1991 -א ים(, התשנ"הוגנ  םיטחת תנא ן והבסקה שלא כדי)איסור הע םתצהיר בהתאם לחוק עובדים זרי

 1987 -, התשמ"ז לחוק שכר מינימום ובהתאם
 

 _ ______ _______ ________ __ מרח'   ________ ____ מס' ת.ז. _____ _____________ ___ ח"מ _ה  אני
ן, מצהיר  לא אעשה כ  םיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק איר את האמת וכי אה צהלה י עלי  לאחר שהוזהרתי כ 

 :ןדלקמ ה בכתב כבז
  

 יל. בתי הם כאמור לעותת שלי וכהודת הז שמי, מס' תעו .1

 

______  _____ __ _ה ___ _______ מס' חבר___ __________ _____  חברתם בשמי / שבהיר צגיש תאני מ .2
 בע"מ.  2010י אביבים מ ת חברעם  809/17 ז שמספרורכמ  לצורך

 

  , ם ן חלוט/ידי סק/י  ה האמורה פהחבר  לאאלי /    זיקה  כנגד כל בעל האמורה או    לא הוצאו כנגדי / כנגד החברה .3
ביות עביהמרשיע/ים  משתי  י  ונעברשרות,  ר  )א   2002  באוקטובר  31ם  ולאחר  זרים  עובדים  חוק  יסור  לפי 

, עד  1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991  -"א  גנים(, התשנים הו אנשלא כדין והבטחת ת  קהעסה
 . "מעב  2010חברת מי אביבים ם ההתקשרות ע  למועד

   -לחלופין 
ביותר משתי    וט/יםבפסק/י דין חל   ורשענוה  מורהאברה הלי / אל החוכל בעל זיקה א   הרברה האמוהחי /  נא

שנע לא עבירות,  ח  2002באוקטובר    31ום  י   חרברו  זלפי  עובדים  )א וק  והבטחת    וריסרים  כדין  שלא  העסקה 
התשנ"א   הוגנים(,  ב  1991  -תנאים  ח ו/או  לפי  מינימ עבירה  שכר  התשמ"ז םווק  הרשעה  ה   אולם,;  1987-, 

 ת.וההתקשר דמוע ישלפנ נה האחרונהונה לא הייתה בש רחהא
 

      בתצהיר זה: .4
חבר בני אדם, אחד    ואה  הקבלן  ( אם2; )הקבלןידי    חבר בני אדם שנשלט על(  1לה: )כל אחד מא  -"בעל זיקה"  

)ב(   בו;  בעל השליטה  )א(  בני אדםבחמאלה:  בעלי  ר  או    שהרכב  הענייושמניותיו  לפי  דותפיו,  במהותו    מהן, 
(  ; )גלןהקבי האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של נחבר ב  ל שותו י פעיל, ותחומןבלהקרכב כאמור של  הל

הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית    הקבלןאם  (  3דה; )על תשלום שכר העבו  הקבלןשאחראי מטעם    מי
 .  ןבקבל ששולט י מי ד ייטה מהותית בר, שנשלט שלבני אדם אח חבר -
 . 1981 -מ"אש(, התאות )רישוימעותה בחוק הבנקשמכ -" יטה של"

 בחבר בני האדם.  וים של אמצעי שליטהמס ג תר בסוהחזקה של שלושה רבעים או יו -טה מהותית"  לי"ש
 עה להליך. ו הוגשה ההצהמועד ב  -ךיהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז; בהל-במכרז - ות"שרתקד ההוע"מ

  
 .  אמת יכן תצהיר תומתי וו שמי, להלן חתיהז .5

 
                                    

    
 חתימת המצהיר   תאריך 

                                                  
 אימות חתימה 

 

  ' ב_________, מר/גב______  , במשרדי___ הופיע בפני עו"ד ________   בזה כי ביום ________  שרמאהנני  

ה באופןת  מוכר/___________,  תעודת  לי  בעל   / ____  אישי  עליו/ ת שהזהר  ירואח   _____,זהות  כי  ה  יו/ה 

את נכונות ה  ר/ ן, אישיעשה/תעשה כ  אם לא  ונשים הקבועים בחוקלעי  יה צפו יר את האמת וכי יהיה/תהלהצה

 התצהיר הנ"ל וחתם/ה עליו. 

 

    
 ימה תח            חותמת 
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 נספח ז' 

 
 3/2220ס' כרז מאום מי יים ואי תקסגבלים העההדיני בדבר שמירה על יר התצ

 
 לקמן:  כדב יר בכת_ מספר ת"ז ______________, מצה____________ח"מ _ה  אני

 
 לעיל. ם כאמור ת שלי הודת הזהועתשמי ומספר  .1

 

רת מי  בחשל    "( במכרזלן: "המציע התאגיד( )לה  אני מגיש תצהיר זה בשם חברת ____________ )שם .2
__  מ,בע"  2010אביבים   ההת  _________________ ___ל  מקשרות()נושא  מכרפס,  _____  ____  זר 
 "(. המכרז)להלן: " 

 
 .  ליוהנ יד ומרה זו בשם התאגצהה תום עלאני מוסמך לח .3

 
  1988-שמ"חהעסקיים, הת  לא פעלו בניגוד להוראות חוק ההגבליםו ו/או מי מטעמו  או מנהלי המציע ו/  .4

ל זה  לכוב  ,במכרזלהצעתם  שר  בק  ם העסקיים"(,יל ני ההגביד"עיל:  העסקיים )להלן ול  םדיני ההגבליו
 אך לא רק(:)

מר ▪ כל  וכן  הכמויות  ו/או  נו המחירים  זוא  סףכיב  בהצעה  מופיעים  יד  שר  על  המהוחלטו  ו/או י    ציע 
עם    זה או  במכרזם מציע אחר  דר או קשר עסמנהליו ו/או מי מטעמו באופן עצמאי, ללא התייעצות, ה 

   עט מציע במשותף(מלזה ) ז כרבמאחר  פוטנציאלי מציע

לידיעת  כל  ו  שהופן כל פרט אחר המופיעים בהצעה זו לא הובאו בא   כל  ות ו/א וי כמוו/או ההמחירים   ▪
יע  צזה, או בפני כל אדם או תאגיד אשר יש לו פוטנציאל לה  במכרזות  יד אשר מציע הצעגאאדם או ת

 ף(. תזה )למעט מציע במשו זכרבמהצעות 

ו/או    ו/או כמויות   חיריםמ  או/ו צעות  ם בתיאום הו לא היו מעורבימעאו מי מטו/הליו  המציע ו/או מנ  ▪
המוגשוכל   בהצעות  אחר  להצעתם    זבמכרת  פרט  בנוגע  בין  להצעה  בוזה,  בנוגע  ע ין  ידי  המוגשת  ל 

עסקי    ן המהווה הגבלפעלו באופזה, ולא    רזכ מזה, ו/או בחלוקת שוק בקשר עם    במכרז מציע אחר  
או לא ניסו  /, וזה  רזכמ  גרתס ים במבלים העסקי אחד עם דיני ההג  העולה בקנה  שאינ  ו/או התנהגות 

 לבצע אחד מאלו. 

ו/או   ▪ של מציע אחר, או של    על הצעה  ניסו להשפיעולא    והשפיע   ו מי מטעמו לאא/ ו  מנהליוהמציע 
י  נציאלאחר או למציע פוט  ע ו/או לא גרמו למציניסו  ה לא  בכלל זו זה,    במכרזמציע פוטנציאלי אחר,  

 זה.    במכרזגיש הצעה הל אחר שלא 

א עם מציע או  הולש ברים כבתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין וד  תשע מוגיצהמ  שלזו    הצעה ▪
 משותף(.ט מציע בזה )למע  במכרזפוטנציאלי   עעם מצי

 
 במקום המתאים: vיש לסמן  .5

 
זה תחת חקירה של    מת תצהיר תיועד ח בדיו לא נמצאים במובעלי מניותיו ו/או ע  או ו/, מנהליו  ע] [ המצי 

 תיאום מכרז; לבחשד  םקייים העסרשות ההגבל
 

 אם כן, אנא פרט: 
__________________ ________________________________________ ________ _______ 

 
י  ות על דינות בעבירנהשנים האחרו רשעו בארבע  ובדיו לא הוע] [ המציע, מנהליו ו/או בעלי מניותיו ו/או  

 בעבירות אלו;  ליך פליליומד כנגדם ה עלוי ו ת ולא כרזיםשל תאומי מ, לרבות עבירות םיים העסקיבל ההג
 _____________ _____________________________________________  ט:אנא פראם כן, 

 
             ___________          ____ _________           ___________   _ ___________ 

 חתימה+ חותמת    "ז ר ת פסמ              שם                 ך יתאר                 
 
 

 אימות חתימה 
 במשרדי ב_______________,   _____ ,עו"ד ______ בפני הופיע  ___________ וםביזה כי הנני מאשר ב 

המ  ,_____________ באו ומר/גב'  לי  בכר/ת   / אישי  זה על  פן  _______ ותעודת  י  ואחר  _______,ת 
וק אם לא יעשה/תעשה  הקבועים בחוי לעונשים  פהיה צת/היהוכי י  יר את האמתה כי עליו/ה להצה/שהזהרתיו

 וחתם/ה עליו. ל  "את נכונות התצהיר הנה ר/ן, אישכ
  ________                   ______                                          ____________ 

 חתימה                                                                                                 תמ חות    
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 נספח ח' 
 

 "יםמתווכ תיווך" ל"גורמים על אי תשלום "דמי בותייתחה וההרהצ

 
 _  ________________ מס' ת.ז. ___________________הח"מ ___ י/ואנ
 
 

 :לקמןבכתב כד זהב  ים ומתחייבים/ רימצה____   _ _______________ ____ יע צ מורשה/י החתימה במ
 

או כל דבר בעל  / וכל טובת הנאה ו/או כסף  ,  עקיפיןבל, במישרין ו/או ב יקו/או  הציע    תן ו/או לא לא נ   עיהמצ .1
  2010מי אביבים    ל חברתו/או מחדל ש  הלהשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, על החלטה ו/או מעש ה  טרערך במ

בע"מ ו/או מי    2010  םאביבי  ת מי ו עובד חבר בע"מ ו/א   2010ם  יב ברת מי אבירה בחע"מ או של נושא משב
 ם ממנו. יעאו כל הסכם/הזמנה הנוב/ו מכרזל מה ו/או כל גורם אחר, בקשרמטע

ו כל  ו/או כסף ו/א  כל טובת הנאה  או לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין,להציע ו/ א  ל  מתחייבהמציע   .2
להשפעל  בדבר   במטרה  בערך  ו/א יע,  החל  ומישרין  על  מעבעקיפין,  ו/או  וטה  מח/ שה  ח  לדאו  מי  של  ברת 

ו/או    2010יבים  אב י  חברת מבע"מ או של נושא משרה ב  2010  אביבים   2010בים  רת מי אביבד חבועבע"מ 
 ממנו.  הזמנה הנובעיםאו כל הסכם// ובע"מ ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר למכרז  

ליע  צהמ .3 ו/או בעקיפ ימ פעולה, ב  ףתיש א  לא שידל ו/או  נוששרין    2010ביבים  מי א  תררה בחבא משין, עם 
אביבים  "מ  בע מי  חברת  עובד  כ מ  ע"ב  2010ו/או  ו/או  מטעמה  מי  מנגורם    לו/או  על  לקבלאחר  ע  ידמ   ת 

 ם ממנו. י ע ו/או כל הסכם/הזמנה הנובמכרז חסוי/סודי הקשור ל

ו/אויע  המצ .4 בים  ברת מי אביעם נושא משרה בח  ,או בעקיפיןין ו/לשתף פעולה, במישר  מתחייב לא לשדל 
דע  ל מיבקכל גורם אחר על מנת לו  א /טעמה ובע"מ ו/או מי מ  2010יבים  י אבו עובד חברת ממ ו/א"עב   2010

 מכרז ו/או כל הסכם/הזמנה הנובעים ממנו. ל  ורדי הקשחסוי/סו

  2010אביבים    ירה בחברת משא משאו בעקיפין, עם נו/תף פעולה, במישרין ו יש   ידל ו/או  לאשלא  המציע   .5
ע מחירים  בו לקבמטרה  י מטעמה ו/או כל גורם אחר  ו מ בע"מ ו/א  2010יבים  בא רת מי  ד חבמ ו/או עובבע"

 תית. ו לא תחרות ו/א יתבצורה מלאכו

ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או ביצמה .6 נוק עע מתחייב לא לשדל    ם מי אביבי  שא משרה בחברתיפין, עם 
ו/א  2010 ע בע"מ  אביח  ובדו  מי  ו/א  2010ם  יב ברת  מטעמהבע"מ  מי  גו/א  ו  כל  אחרר וו  לקבוע    ם  במטרה 
 ת. תיא תחרורים בצורה מלאכותית ו/או למחי

  2010לעיל במסגרת הליכי התקשרות של חברת מי אביבים    5-ו  3,  1ם  לאמור בסעיפי  לא פעל בניגודהמציע   .7
 . ובעים מהםהסכם/הזמנה שנ"מ ו/או כל עב

לעיל, חברת מי    פיםבסעי  רווד לאמבניגמטעמו פעל  המציע ו/או מי    יכסביר  חשד    תעוררידוע למציע שאם י .8
התקשרות  ה   יך פו בהלהבלעדי, לא לשת   ה זכות, עפ"י שיקול דעתה  אתלעצמה  בע"מ שומרת    2010אביבים  

רות"( ו/או לא  תקשה: "הליך האחר )בסעיף זהאו בכל הליך  / לגביו קיים חשד כי נעשתה הפעולה כאמור, ו
ת ו/או לבטל  שרותו בהליך ההתקזכיי  ת אשהוא    זמן  ו לבטל בכל יך ההתקשרות ו/אלהאת הצעתו ב לקבל  

שהוא   זמן  ההסבכל  מהליך  ה/כם את  הנובעים  כלתקשרוהה הזמנה  ו/או  וזאת  ף  תקהסכם    ת  המציע,  עם 
  פות בשל חוזים )תרוהסכם, חוק  ההתקשרות, הה   ה מכח מסמכירבבנוסף לכל סעד אחר העומד לרשות הח 

 ל דין". או מכח כ 1970-א"להסכם( התש הפרת

סביא  הל   מתחייבע  ציהמ .9 שתוכן  המשנה  קבלני  עובדיו,  לידיעת  זה  נצ עיף  מטעמו  יו יגלו,  ומי  סוכניו   ,
ם  הזמנה הנובעי/בע"מ ו/או הסכם 2010ההתקשרות של חברת מי אביבים   יך הלשהיא ב ורבים בכל דרך עמה

 ממנו. 

 
 
        

י  שה/ מורת חתימ  שם המציע   ך יתאר

 מציע ב ההחתימ 

 ציע  חותמת המ 
 ( תאגיד ה של)במקר
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 ט'נספח 
 

 כים פליליים ליה לית אותצהיר בעניין חקירה פלי  
 

 
 :   כתב כדלקמן______________, מצהיר ב______ מספר ת"ז  ___________________ מ ___ "אני הח

 
 אמור לעיל. כת הזהות שלי הם פר תעוד שמי ומס .1

 

 "( במכרז  המציעלהלן: "יד( )גא)שם הת _______ __________ חברת ______ םשבתצהיר זה  גישאני מ .2

 
אביבים   מי  חברת  ________  מ,ע"ב  2010של  )נושא  _____ _ _________ל  מספר    (,ההתקשרות___ 

 . "(המכרז_____ )להלן: "____ מכרז  _
 

 הליו.  נ ומ  הצהרה זו בשם התאגידם על מך לחתואני מוס .3
 

ה פלילית  ראו מנהליו, חקיותיו  י נמבעלי מ  מימציע, לרבות  מתנהלים נגד ה  אל   שת ההצעותגד הנכון למוע .4
 בזה.  מה וכיוצא במר רב ל שוחד, מרמה, קבלת דש ות בעביר  או הליכים פליליים

 

כלי רכב השייכים למה .5 הגיש במסגרת הצעתו  ו/או לצדציע  ולרבו  ו    ו אוינהל מי מבעלי מניותיו, מ ת  ג', 
   .פליליים יםילית או הליככנגדו חקירה פל  תלר לא מתנהש, אחברות קשורות

 
  ת מי מבעלי ולרבו עם צד ג', או חלקו רז מכה ת נשואהסכם התקשרות לביצוע השירו אין ולא יהיה  יעמצל .6

 .כים פליליים כאמורלילילית או ה לת חקירה פמנהליו או חברות קשורות, אשר כנגדו מתנה , יומניות 
 
 

            __________ _          __ ___________           _________ __   __ _______ ___ 
 חותמת חתימה+    ת"ז  רפמס              שם                         תאריך                    

 

 מות חתימה יא

   _______________,ב_____ , במשרדי  ______ "דיע בפני עוהופ  _____הנני מאשר בזה כי ביום ______ 

המוכר/ת_ ______  גב'/מר אי  ______,  באופן  ת   /שי  לי  זה ועבעל  ___________דת  ואחרי  __ות   ,_

חוק אם לא יעשה/תעשה  ב  הקבועים  וי לעונשיםה צפיה ר את האמת וכי יהיה/תהיהצ יו/ה לשהזהרתיו/ה כי על 

 עליו. תם/ה הנ"ל וחהתצהיר ות כן, אישר/ה את נכונ 

 

 ______________                                                              _____ _______ 
 חתימה                                                                                     חותמת         
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  'י נספח
 

   םמתקניו מבנים וגשדרלשיפוץ וודות יצוע עבלב                    מס'   הסכם
 

 2022____  _ _ בחודש __________ ביום __  ונחתם ברך שנע
 

 מ"בע 2010מי אביבים     :  ןיב
 514374099 ח.פ. 

   64518יפו -, תל אביב םדיית עתי ירק  7, בניין ביתל אב  121ביאה  דבורה הנ              
 03-5610160פקס:    03-7736118 :פוןטל  
  "( החברה)להלן: "  

 חד מצד א
 _______ ___________________    לבין: 

 ____________ _.מ. _____ ח.פ. / ע 
 _____ ________________ב חורמ

 _______ _____פקס:  טלפון: ___________
      "( ןהקבל)להלן: " 

 ד שני צמ   
 

עבודותמעוניינת  והחברה   ל איהו מדרוש  שיפוץל  בביצוע  תלמתקניו  בניםוג  העיר  ברחבי  שברשותה  יפו    באבי  ם 
 .ובגוש דן

 
  ע,יד, הבעל הרקע המקצועיכל דין,    ל פים ערשיד נהל האישורים  הוא בעל כ  והתחייב כיהצהיר    והקבלן ילאוהו

והמכיה  הניסיון, המקצשורים  הנדרשיעו יומנות  ל   יכד ם  ית  אלספק  ה חברה  )כהגדרתןת  להלן(,    עבודות 
  ;על פי כל דין ם כךנאים הנדרשים לשתהולמלא אחר כל  

 
מצגי ילואוה סמך  מעוניינבלהק  ועל  לקן,  החברה  מהקב ת  עלן  בל  מושדר  ץשיפו לבודות  ביצוע  והקבלן    םבניוג 

   ם זה;הסכ  תנאיו תוהוראובהתאם ל יא להלן(, הכל כקבלן עצמ ןרת בודות )כהגדיב להעניק לחברה עמתחי
 

לה והואיל מעוניינים  והקבלן  הדסוהחברה  תנאי  את  זה  דהעבויר  בהסכם  ובמסמכי    הכללירט  המפ,  כמפורט 
  מצורף להם;הסכם זה  ש רזהמכ

 
 קמן:לכדהצדדים  ןבילפיכך הוסכם, הוצהר והותנה                                           
 

 מבוא

 חלק בלתי נפרד ממנו.  ויםמהו ים דדות הצזה והצהר  םהמבוא להסכ .1

 ע וכן להיפך.חיד אף ברבים משמ כל האמור בהסכם בלשון י .2

 כללי  .3

  לש  רדפנק בלתי  ם חל מהווי  אליורפו  ורפים או שיצוחים המצנספוה  רזמככי הסכם, מסמלה  המבוא 3.1
 ההסכם. 

 
 : םרשימת הנספחי

 
  ף  ירעת              - 1נספח  
 ן  קבל  יביטוחאישור               - 2נספח  
   מאחריות על מתן פטור הצהרה             -     3נספח  
 ום ב חרצמ /משבר מים מקומי בלן בהתנהלות הק            -    4נספח  
 ת ו רה על סודיימת לשחייבותב התכ        -    5נספח  

 ם( חוב עבודותהרת צה)כולל  בטיחות וגיהות         -     6ח  נספ
 כות הסביבהאיעל  מירהלש ןת הקבלרההצ          -     7נספח  
 יצוע השירות בלסח ערבות  נו       -    8נספח  

 ותכולת העבודה  ילל ט כמפר        -     9ח  נספ
 ב יפו אבי לתברחבי העיר   בתנועה ות בטיחת הוראו           -   10פח  סנ

 מסירה פרוטוקול             -   11נספח  
 מה לש תעודת ה           -   12נספח  
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 הגדרות:  3.2

 
 "העבודות"  והעבודה" ו/או ת ו/אהשירו

 
 
 
 

 ירון דקל""תוכנה ומח
 
 
 

 
 

 " עבודה/רכשנת "הזמ
 
 

 
נדרש  בהתאם ל םתקנישיפוץ מבנים ומ

  הכלליהמפרט  המכרז,רט במסמכי  ומפו
וכפי   יפור תל אביב עיה  ברחבי וההסכם
 . טרויקפ כלעבודה ב/רכשהת  בהזמנ שיפורט

 
  וק ומערכתשבת מקובל ו דמחירון לביצוע עבו

לניהול כתבי כמויות וביצוע   בית אינטגרטי
נטו  רק לפי סעיפים ע התשלום יבוצבודות.  ע

צעו בפועל וללא תוספות נוספות  שאושרו ובו
 .יםבחלק ג' במחירונ   שמופיעות

 
החתומה על ידי  ודה בע עו הזמנה לביצ

 חברה.מכים במים המוס הגור
 

 כללי"רט פ"מ
 
 
 
 
 
 
 " החברה"או  "יםמי אביב "
 

  ויקט""מנהל פר
 
 
 

 " ימקצוע"מנהל 
 
 
 

 " "קונסטרוקטור
 
 
 

 "עת"א"
 
 " עדאתר י"
 

 וביוב""מתקני מים 
 
 
 מכות" שויות המוסרה"
 

           ""עבודות מתוכננות
 
 
 
 " םשעת חירו"
 
 
  

 
 ל"פ"מ

 
 

עהמתבט  רפמ הוועדל  סס  הבין  הוצאת  ה 
המשותפת  שרדמ הבשרלמית  משרד  יד  טחון, 

וה והחישהבינוי  הלאורבכון,  לדרכים,   ת מיה 
:   כגוןי  לל ט הכלוונטים במפרפרקים הרה  כלו

ם, מתקני  טרו  בטוןון,  ר, עבודות בטעבודות עפ
 .דו תברואה, עבודות צביעה וע 

 
 מ.בע"  2010ביבים  א ימחברת 

 
יהיה  ו   רה  טעם החבק מעס מוה  פרויקטמנהל  

על  חא נשוא  ודות  עב וההפרויקט  ניהול  ראי 
 . ההסכם

 
מקצועי    רםגוו/או כל    ניםת מתקקלמנהל מח

הול  ינעל  אי  החברה ויהיה אחר  יוגדר מטעם ש
 עם החברה. והעבודות מט יםקט הפרויכלל 

 
ויהיה      הקונסטרוקטור המועסק מטעם החבר

על  אחר בדיקאי  כותכנון,  וליווי  פ ה    וח קילל 
 . כםההס נשואדות הפרויקט והעבון של  עליו 

 
 . יפו-ביב אל ת  עירית

 
 . של החברה ת עבודותוע אתרים בהם מתבצ

 
  תחנות שאיבה לביוב, תחנות שאיבה למי קיץ,

 ו' וכ  רות, קידוחים, באי טיהור שפכיםמתקנ
 

 עת.   לככל גורם שמוגדר על פי דין וחוק ב
 

צעו בהתאם  יקטליות שיבות פרו עבודו
ן  ונ שות החברה בהתאם לתכדריו תולהזמנ 

 די החברה. י  לע  עברישות שיודר  טומפר
 

ל מצב  הביטחון ע  ת וחוע"י כ  זבה יוכרפה  תקו
במדינהחירו כ  ם  היתר,  בין  רכב  ויגייסו,  לי 

 . הגיםונ
 

הקבלן מחויב    .ברההתפעול של הח כת מער
לבצע בה שימוש בהתאם להנחיות החברה  

ש  ולתוכנה ושימכל עת כולל רישון  ב
לצורך   םשבים וסמארטפוניטים, מחבלאטב
דות והתשלום )השימוש  בוע ה על ל ודיווחהוני
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 תותקופת ההתקשר .4

שי .4.1 במתן  יחל  ביוםהקבלן  _____  _______  ליום   עדו (  שנה  לש  לתקופה )_____  ___ _____   רותים 
ו  אחת א  ונה בתקופהש אהר ותר שיך את תקופת ההתקתהא האופציה להאר  )"תקופת ההסכם"(. לחברה

תקו  ברצף  פמס'  נוספופוקת   4  עדות  הכל  ות  )סך  ב  5ת  וימ שנים  האופצ  ושימומדה  ב כל  הסכם(  יות 
 בתנאים זהים או מיטביים.  

מיאולא   .4.2 מיו  14-חר  הם  ימים  הודעת  הזכיי מסירת  על  במכרז חברה  ידי  ו  א  ה  על  שייקבע  אחר  בזמן 
ה  ונרצ  עותשבין מלא לפן  באו ע צווכן לבייה ערוך ומהי ו  ת,ו דונותו לביצוע העביסיים את התארג   ,ההחבר
 של החברה.   המלא

בהודעה    , יבה שהיאבכל מועד ומכל ס  ו/או להפסיק את ביצועו,   ל הסכם זהטב ל  תרשאי  אהת   החברה .4.3
לתמו  ם מראש.מיי  30לפחות    לקבלן  תב שתימסרבכ הקבלן  זכאי  יהיה  כזה  עבודה  במקרה  בעבור  רה 
 ו. קת ביצועאו טרם הפס/ו כם סהוצעה טרם ביטול השב

החברה    ה אתויזכין,  ועני  רבם לכל דכסההאופציה ייחשב כהפרת המוש  מית  בד אהקבלן לכל  ש  סירוב .4.4
  11ף  סעיהוראות  בהתאם ללן  הקבהביצוע שמסר  מימוש ערבות  לרבות    בסעדים הקבועים בהסכם זה,
 דין. להסכם, וכן בסעדים עפ"י כל 

זות ו/או פק רשקת הי סיום המובהר כ  הסר ספק  למען .4.5 י  הל סיב מכה  יעת הסכם    לן קב ל  קנו  שהיא לא 
 חברה.ה מזכות לפיצוי או תשלום 

 

 קבלן חייבויות התה .5
 הקבלן מצהיר ומתחייב כי:      

    הוא כשיר על ו  ו בצורה מלאהלבצע   ו/או  להתקשר בהסכם  אחרתמקצועית או  ניעה חוקית/  מ  כל לו  אין   .5.1
 . הז  םכהסהעבודות נשוא ת פי כל דין לבצע א

 פים. מכי המכרז הנוססמ  כלההסכם ו, כלליה טמפרל ם  בהתא העבודותת א יבצע .5.2

 שעות ביממה.   24במשך העבודות    עולביצ זמין יהיה  .5.3

ול  ניתן .5.4 לאתרו  עוב  עמויצור  יהיה  כל  נותני  ועם  בכלת  השירודיו  טלפוני  ל  קשר  שעה  ובכל  אורך  עת 
 . םרויזמני ח ו י שביתה ימ  ,ימי שבתוןים, , חג בתותבימי חול, ש ()יום/לילה היממה

 בודה.  בכל ע עו ציב לדרו ם שיוגמניבז  דמויע .5.5

ות,  ביצוע העבודם הדרושים לתקשרות על פי הסכם זה, האמצעישך כל ההמ בברשותו    וי יש ברשותו ויה .5.6
הכספי   לרבות המיומ  ים,האמצעים  המומחיות,  נות,  הידע,  הצהניסיון,  האדם,  האישורכוח    יםיוד, 

 שים.דר נה שיונות יוהר םטוחיהבי

 . הודלת העב י חור טרם תהקונסטרוקטשיערוך  תויו מתב הכתכניות וכאם ל התובוף  בכפיעבוד הוא  .5.7

 ד. נע כל נזק לציושיוגדר בכל עבודה וימהציוד בצורה מסודרת בשטח התארגנות את סן  יאחהוא  .5.8
 פעולה מלא. שיתוף , תוך  הפרויקטהישיר של מנהל יעבוד תחת פיקוחו הוא  .5.9

יומן עבונ יהוא   .5.10 יומ ע   ה דהל  בודה  על יומן הע  ההחבר   יגנצ יקט ומנהל הפרו את  ים  ויחת  י, ידווחל בסיס 
ת  ספק, אודה, תיאור העבודהלות שבוצעו על ידו )מיקום העבאת כל הפעו  . וירשוםםיאחת ליומי  לפחות 

  ן בלן יצרף את היוצק התורנויות וכו'(.  י העבודה )הדרכות בטיחות,  כן מידע על צוותיוד וכו'( וחומרים, צ
 העבודה.  ת פקודילוי כחלק ממ  ""מפלכת ערלמ

ה  בתקל  לטיפול  כל הנדרשי הרכב וציוד, כלה  ם,כוח האד  יספק את  ,שירותתקלה בביצוע ה   לשה  רבמק .5.11
 החברה. ן רצו רי לשביעותתו בהקדם האפשב לקדמושבת המצוה

ו .5.12 ידי הג יבצע את השירות רק עבור הזמנות רכש חתומות  בה    ה,רבבח ורמים המוסמכים  מאושרות על 
וסוג    מפורטים  הנדרהעבודומיקום  הת  עבור  פי כסיקף  שות,  מו   מוערך  לתחיושמעד  העבודה,    הלער 

 . ודההעב ולסיום 

 בע ע"י החברה. תק  דותביצוע העבותדירות להש ול  ידוע .5.13
   .בחברה ולמנהל המקצועי  הפרויקט, לקונסטרוקטורהל  למנ כפוף הואלו ש  עידו .5.14

לו שהחברה ר .5.15 לצמצם  ידוע  ב יקף השיר ( את ה לנכון  א החברה)כפי שתימצל  י דאו להגשאית      התאםות 
 הבלעדי.  העתולפי שיקול ד לצרכי החברה 

הכל  ו בכל עת,  פסיקצעות אחרים ולהאו באמצמה ו/העבודות  בעלבצע  הזכות    מורהחברה שלו של  וע די .5.16
 לנכון. חברה תמצא כפי שה

   .ן(חשבון הקבל הינו על תכבמער
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,  ת, במומחיותותים במיומנויר שהיבצע את  דין, הוא  ייעשו בהתאם לכל    כל פעולותיו מכוח הסכם זה .5.17
 ה.בר של  הח םהאינטרסי ל כולתו לשמירה עויפעל ככל י  רשויוב  נותנאמרות, ב במסי

 י החברה.אה למי מעובדהנלתת, כל טובת   קבל אוסכים ליתן, או יאו   בל קילם לא וע הוא מ .5.18
 נספח להסכם זה. פי הוראות הבטיחות והגיהות שב-יפעל עלהקבלן   .5.19
 ה. ם זהסכנספח ל אמור בים מקומי, הקבלן יפעל כ מר  בשזמן מחרום או ב עתבש .5.20
ת  ך כל תקופוהלם במכלשה  םכלליי  ו/או  ועייםמקצ  ם בתקנינו  ו בעצמו ועל חשב  ןאחראי להתעדכ   אוה .5.21

 ה. המלא של החבר  עות רצונהוהה ולשביית גב הכל ברמה מקצועשרות,  ההתק
 .  ובהתאם לדין החל  םליבותים ומק ים נאונדרטבסט ,קצועית גבוההבנאמנות וביושר ברמה מ יפעל .5.22
 . י אביביםאינטרסים של מ ה ה על לשמיר  ויכולת ככל  לפעי .5.23

ה  מוותר בזה על כל טענ  והוא  םשירותיהם מתן  לש  הדרושים  עים והמידכל הפרט  תאק וקיבל  דבהוא   .5.24
ו תביעה  דרישה/ו/או  אביבים  נגד    או  הנוגע מי  בכל  ובמיוחד  זה  שיה   בעניין  העבודה  עלי להיקף    ויה 

 . ביצוע העבודות רתגסלהשקיע במ

מלפעולתוף  בשי  ודיעב הוא   .5.25 וי ה  לל  עיא  הקשור  התחייבכל  פיי תובוי מילוי  על  הס  ו  וכם  הוראות  כי  זה 
  זה. תאם להסכםימותיו בהור משלשם יישום ושיפידרש, , ככל שיהחברה ות רשין לה זמיהי

והאישהוא   .5.26 במסמכים  בהתאםמחזיק  התקפים  המסמכים  להוראות    ורים  לרבות  דין  שורים  איה וכל 
 . רשדייבכל עת ש  ,תוך זמן סבירציגם לחברה וי תסמכוות המו ויהרש מאת יםהתקפ

  חלק מהסכם  וייבים, הןהמח   מכרז, בשינוייםסגרת התיו במוהתחייבויו  רותיוצהה  כל  מודע לכך כיהוא   .5.27
 זה.

  על   ח שעות על ההודעות ולדוו  48וך עד  ם, והקבלן יענה בת דוא"ל יהיה אחד מאמצעי התקשורת הרשמיי .5.28
 ט. רויקבכל פ עבודותיצוע ההתקדמות ב 

בהתאם י .5.29 ודי ל  פעל  להגנת ן  המשרד  הברייב הס  להוראות  משרד  המכון  לכלההכ  ד משרת,  וא בה,   ,
בעבודה,    לבטיחות וכל הה  הרשותוגהות  בהגורמים המוסממקומית  עת  בכל  הדין כים  להוראות    תאם 

, הוא  ברההחעבור    צע עבודהמבא  והמכל סיבה שהיא גם כאשר  ביבה או  ס בגין זיהום סיקנוי  במידהו
 .ת הקנסבעלויווריות חאבישא י

צורך  במידה .5.30 מסוכנוי  נ יבפ  ויהיה  הקבלן  לאתים  חומרים  מורשה,  הטמנה  בהתאבוי ר  חשבונו  על  ם  יל 
א הדין  מחלקת  ת  להוראות  מנהל  של  מראש  באישור  מסוכנים  בזאת   מתקניםחומרים  לא    מובהר  כי 

שפכים יינת  הובלת  עבור  תשלום  כל  ע הטמנה  ר  אתל  ן  ה "יהמאושר  להגנת  לום  התשה.  יבסבהמשרד 
וי  ר פינית עבוחשבונ   הצגתמנה המורשה כנגד  השפכים באתר ההט  מנתטה  ת שיינתן הינו רק עבור עלויו

 ש שאושר מרא

א  ם הו ציוד שבאמצעותהאביזרים, וה  לים,ולות הכאישור על יכ  יספקמעבדה ו/או  ע בדיקות  הקבלן יבצ .5.31
 . בכל עת חברהשות ה דרים להתאב ות דוהעב ו מבצע את השירות 

  14של עד    ת ולזמן תגובהלביצוע העבודו ים  דרשנה   דומרים וציואביזרים, חה   כלשל  מלאי  חזיק  י  הוא .5.32
 ודה. ם לביצוע עבימי

 ים להלן : הציוד וכלי הרכב המפורט  ויהיו בבעלותפציות אווהבכל תקופת ההסכם   .5.33

שא בכל  יוהקבלן י,  םלן אחראי להקבשה  םהנזקי  לתקן אתבכל תקופת ההסכם    תרשאי  אה ת  חברהה .5.34
הנזקיםהכר   אותוצהה בתיקון  ו  וכות  לנלגבותן    ת רשאי  תהא   הר חבה האמורים  סכוםכ או  מכל    ותן 

.  רתבלן בכל דרך אחקן מהלגבות ת  רשאי  תהאהוא, וכן  , בכל זמן שהחברלן מאת הגיע לקב ו שיהמגיע א 
 הסכם זה.  פי   לע ו יובותחמאינו משחרר את הקבלן   זה  עיף ר בסהאמויובהר כי 

בור לקוחות  בודות פרטיות עצע עבל  ט לאיסור מוחועל עובדיו ו/או מי מטעמו    יו על חל  א מודע לכך שוה .5.35
 הלקוחות. מ כךתשלום על  ברה ולגבותחהעבור  ותירהש מסגרת רה בהחב

שנצי .5.36 לכך  מודע  יהוא  החברה  רגי  עת  שאים  היו  בכל  מחסני    באתרילבקר  ההתאגנות,  שטחי  העבודה, 
המ הס,  ןלהקב קבלני  וכ"ופקים,  ב   שנה  על וריקלצורך  איכו  ת  ציוד,  חומרים,  העבודה,  יצוע  בה  ת טיב 

 אש.מר או תאום/הודעה ו את ללא כל ההסכם וז ה לדרישותוהתאמ

לספק  הקבלן מתחייב    מורהא  אורול  התמ"ת  כמפעל חיוני ע"י משרד  ההוכרז  חברההכך שע למוד  הוא .5.37
, כולל  ו'(בע וכ ט  וןפיגוע, אס מלחמה,  בשעת חירום )ם  ג  רז כמההשירותים והעבודות נשוא  לחברה את  

  , ועל כן  רוםבשעת חי  המכרז גםיצוע השירות נשוא  בלוכלי הרכב המשמשים    ודיצבין היתר ריתוק כ"א  
יתר : רשימת  "  הכולל בין ה רוםשעת חיכחיוני ל  טופס בקשה להכרזת מפעל על "ום  לחת  תחייבא מהו
כולל פירוט הכלים  ,  כרזהמא  שירות נשוביצוע העבור החברה ל    וםירח  ובדים שיהיו מרותקים לשעתהע

   עת.   ים בכלמוסמכגורמים התאם לדרישות ה ום בהוע העבודות בשעת חירציבל  והציוד הנדרש
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חר  כניס קבלן א להה, החברה רשאית לפי הגדרות החברון ליקוי בפרקי זמן יבצע תיק   והקבלן לאדה  במי .5.38
 .מחשבון הקבלן לה א תולביצוע השלמות ולקזז הוצא 

ולמנהלי    למרכז השליטה והבקרה  תוב זמינות במתן פתרונות ותגונה מקצועי ומע ת  הקבלן מתחייב לת  .5.39
חריג רימקל  מתקניםקת  מחלהל  מנו  האזורים לתיקם  ומענה  במהלים  תקלות  הון  תקופת  הסכם  ך 

 חברה. ובהתאם לדרישות ה

 ית.הפרה יסוד   היא  תםפרהוהמשנה שלו מהווה תנאי מהותי בהסכם יפי ע סעל   5 סעיף .5.40
 

  הסיום עבוד .6

ביצוע    14עד    ימסור  הקבלן  .6.1 מסיום  אישור עבודה  ל  כבדה  וב העיום  הפ  לאחר  את  רויקטמנהל    האתר, 
מקצועיצוב להזת  רה  בהתאם  העוטובה  ומנת  שנקבעו  בודה  להזמנים  בחברה,  ואושרו  קבל  לעבודה 
סופי  חשבון    עיים בחברהמקצו ה  םיועיים בחברה ולהגיש למפקח ולגורמורמים המקצדת גמר מהג ועת

   בחברה בכל עת.המקובל פורמט ב רט ומפו
י החומרים, הפסולת  פדות ע העבודה א, ממקום  ן מידיופבא,  בונול חשעבודה,  סיום הע  םעלק  סיהקבלן   .6.2

העב אשוה גמר  עם  מיד  ינקה  פה.  המבנ הקבלן  ודה  ומאת  ו וק ה  העבודה  כלסים  את  המתקנים,    לק 
מוהמבנים    האשפה,  תלו החומרים המיותרים, הפס מורשה    ואשהסוג  כל  הארעיים  וימסור את  לאתר 

 רה. רצונה של החבעות רתן לשבי מתאימות למטקיות ונ ןכשה  ההעבודה וסביבת
ניסיונית  למנהל הפרויקטיימסר    הודעבאתר ה .6.3 כל בדיקות טלאחר הפעלה  ביצוע  והפעלה בעהיב  ,    ודה 

 .  מנהל הפרויקטבנוכחות   מתקניםל נה שתקי

יתקי  כ   מובהר .6.4 על  הקבלן  תחשבונ ן  כל  וללא  הליקו  וםשל ו  כל  את  ההפנוסף  בעת  שיתגלו  ה  ל עיים 
 דק. ום ובכל תקופת הביצוע צילו/או לאחר ב ונית  יס ינה

גמתחדה  בוהע .6.5 אישושב  לאחר  רק  ע"י  ורה  הפרויקטרה  ע"י  .מנהל  שיידרש  שינוי  הפרויקנמ   כל    ט הל 
 . י הקבלן ועל חשבונומיד ע" יעשה 

 

 לן קבה מא אדם דרישות כ .7

 . הסכם עובדים כמפורט להלןב  יוייבות במסגרת התח  הקבלן יעסיק

בנ/הנדסמ .7.1 קבועין  הקבל  -ןייהנדסאי  באופן  מעביד(  עסיק  עובד  )יחסי  ישירה  כל  לאור  ,בהעסקה  ך 
 .בנייןהנדסאי   /מהנדס, תקופת ההסכם

עבודה    להנמ  ,(דבהעסקה ישירה )יחסי עובד מעבי  באופן קבוען קבוע,  עסיק באופיהקבלן    -עבודהמנהל   .7.2
ינהל את  הכלכלה  משרדידי  על    ךוסממ ידי השמבוצעות    דות עבוה, אשר  ע קעל  היה  יו  חברהבור ה בלן 

כמו כן,    ודעות.  קבלת הלצורך תאום ו  בחברה,כים  מסמנהל הפרויקט והגורמים המומתמיד עם    שרבק
   וע העבודות.נדרשים לביצטיחות הסדרי הבכל דה על הל העבוחראי מנ יה איה

על    יאיהיה אחריועץ בטיחות ש  קופת ההתקשרות על חשבונוסיק בכל תהקבלן יע  -בטיחות  נהוממ/ץיוע .7.3
טיחות  בודות הקבלן. יועץ הבל עלכ סדיר את כללי הבטיחות הנדרשים לביצוע  מה  חות הכנת מסמך בטי 

  ח קבלן, ויוציא דו"ל ה ידורי הבטיחות שבוע, יבדוק את סת אחת לשדות לפחועבויבקר באתרי ביצוע ה
ילת  בתחנים  ו כניהול סיבודה כולל סקר  יצוע לקבלן בכל היבטי הבטיחות בעב הנחיות ל  הכולל  ת,חויטב

ות  מ   יך דרהעבודה  יימבטיחות  זה  עותק מדוח  שבוע.   ביום הרהל הפרויקטנמ ל  רסדי  ל,  עבודות  אשון 
וכן קבוע אריבת  באתר  במרווכים  של  ים  לאח   7ח  יוםימים  יאוח  ר  ולא  ,  םוי   לבכ  11:00ר מהשעה  זה, 
 .   עבועי שנקבבמועד הש

   .ו על הקבלןוטלשי תולעבודאם שתנה בהתתקבלן המועסקים ע"י ה  העובדים כמות .7.4

לוחות הזמנים  וד בכל  על מנת לעמס העבודות  ומ ע ללקצב ו  כמות העובדים בהתאםיתאים את    ןלבקה .7.5
פיצוי    או/ו  ףסכל תשלום נוקבלן  לא ישולם לבזאת שהר  מוב  החברה.דרישות  ל  םתאבה   לביצועעו  שיקב

 . העובדים בכל עבודהכמות  הגדלתגין כספי ב

, ללא  עת  רשים על פי דין בכלנות והאישורים הנדיו ישם ובעלי כל הר ומני, מים יו אחראיהקבלן יה   עובדי   .7.6
 .  ביטחוניעבר פלילי ו/או 

  ה קי העבודה והמנוחההסכם בהתאם לכל חו  שמועסקים על ידו במסגרת  כל העובדים  יעסיק את  הקבלן .7.7
  יים והשכר על פי דין בכל עת.אלציהתנאים הסום כל ושלות

ומנהל העבודה שמוע  את ר  לבחופות ההתקשרות  תקו  לבמהלך כ  תהא רשאית  החברה .7.8 סקים  העובדים 
קול דעתה  לן בהתאם לשים על ידי הקברה ולבקש את החלפתבור החבי הקבלן במסגרת השירות עדעל י

 לעדי. בה
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צרו שום קשר  שבי העיר וצדי ג', ולא ילתו  כבודבאדיבות וב גו  ינהו  מעטמי השירות  ומבצע  הקבלן  עובדי  .7.9
מג לצו/או  שלא  העבודויעך  ר וע  במסגרת  לעה  ת.מם  מתחייב  השקבלן  מרכז  את  עת  בכל  טה  ילדכן 

 בים ו/או צד ג' אחר.שות א מגע עםשוויקט בכל סוגיה בנהל הפרוהבקרה של החברה ומנ

קשר טלפוני בכל עת ובכל  ני השירות  ועם כל עובדיו נות  ו מע  רויהיה לאתרו וליצן  בלן מתחייב כי נית קה .7.10
 . רוםיזמני חו ימי שביתה ם, ימי שבתון,גיח  בימי חול, שבתות, לה(יל )יום/ מהשעה לאורך הימ 

 מהחברה.   ותדע התראות והו  יכולת לקבלת סלולרי בעל בלן ישאו טלפוןי הקעובד .7.11

   םלתשלודרך  אבני .8

 , ישולם בסוף הפרויקט. ₪ 150,000ך של ן הכספי עד סקפיהשקטנות  ור עבודותהתשלום עב    .8.1

  לם פעם בחודש בהתאם ₪, ישו  150,000של    ךס  להכספי עולה ע  קפןשהי  ות גדולותהתשלום עבור עבוד  .8.2
 חודש. ודה באותו הקדמות העב להת

 .  עתהד מלא על אבן הדרך או על חלקו בהתאם לשיקול  תשלום לאשרהזכות ת ה אעצמ שומרת ל  ההחבר            
 

 מורהתה .9

 . רהמים המוסמכים בחברור הג אישווביצוע בפועל, ההסכם לתשלם לקבלן תמורה בהתאם  הברהח .9.1

תשלום    ישולםלא   .9.2 עבודהכל  הז   שבוצעה  עבור  ומרכש    מנתללא  עלחתומה  הגורמים  יד  אושרת  י 
החבו  א  בחברה סמכים  המו מטעם  אחרת  החתומה הודעה  העבודה  בעניין  הגורמים    רה  ידי  על 

 . "מ עם הקבלןית לנהל מורה תהא רשאבחדה הטרם מסירת כל עבו ,יםסמכ ומה

 . העבודה  יבחתימתו על יומנ יקטמנהל הפרות באישור תנהקבלן תהייה מו  תדוגין עבהתשלום ב .9.3
י שיוגדר על  וכפדה  בהתאם להתקדמות העבו  על ידו   הע וצשבהעבודה  ט עבור  ן מפורבוחשיגיש  הקבלן   .9.4

 די החברה ביחס לכל עבודה.י
יבדושבחה .9.5 הגון  ידי  על  לאשרימ   30תוך    הרלוונטיים  םרמיק  רשאית  תהא  והחברה  לד  ים  או  ח או  ות 

בשלמושבווהחבמידה  חשבון.  ה  אתלאשר חלקית   יאושר  י  ותן לא  לביצהוא  ונים  וע התיקוחזר לקבלן 
 .  חברהדי העל י הנדרשים

לב  תהאהחברה   .9.6 תשרשאית  עד  לום  צע  רק  80%של  לבצע  התשלום  שאר  של  ר  ושאי  רלאח   ואת  סופי 
 .  למסירהר וט טרוקהקונס 

העבודה,   תכניותמסירת   .9.7 לביצוע  ת   טיבן,  לע  רואישו  עדות  חשבונהכרחי  י  נאהינה  הקבלן,  לאישור  ות 
ת  ונוספות מאושר   בודותמות עהן קייוע כולו. במקרים בהביצ   ךרמע  70%נות מעל  חשבוף ה קילב שהמש
 אשר כי ערך מין, אשר מזמג הו בכתב של נציורישא   תג המזמין, יגיש הקבלן עם חשבונותיו אנצי  ידי  על

ויציין את ה  גדל,    עד   70%על  יקף של מיאושרבה  ו סופי, לאא  קימקרה חשבון חל   לבכ  ערכתו.הביצוע 
 רן.ניות עדות ואישולהגשת תכ 

חשבו  בלןקה .9.8 בכל  חלקיגיש  או  ן,  הכ   סופי,י  כתב  ומויאת  המות,  הנלווים,  כל  הרלוונטיים  סמכים 
 . עתחברה בכל די הי על רדשתוג במתכונת

צרכן    תתקבלבאם   .9.9 ידי  על  נזק,  לפיצוי  בקשה  ת ה  שבות ו/או  בחברה  והחברה  הבקשה  א  מצעיר,  את 
 .  תושב ן ו/אוהפיצוי המוסכם לצרכ סדרתשר לקבלן, עד להפי המאוו סלא ישולם החשבון הת, כמוצדק

ת  מחלק  -בע"מ  2010ם  יב יאב  לחברת "מיחשבונית מס ערוכה כדין  יש הקבלן  חר אישור החשבון יגאל .9.10
הנביאה  כספים,   דבורה  אביבים  12רחוב  מי  חברת  רשאי ת  מבע"  2010  ת"א.  לדרהא  מהקבלן    ושת 

החשבוניו   להגיש עלאת  מד  ת  א  היגבי  כמגנטית,  או  פורמט  שיידרשל  החברהע"  חר  )כולל    עת  לבכ  י 
 :  רכות ממוחשבות(ים למענת קבצ, סריקה והטע ילוםצ

 
 בא:הט רויפ ה חשבונית המס תכלול את 

 עבודה.  הזמנת/תודפקמספר  .9.10.1

   .וצעושב העבודהביצוע   כיתארי .9.10.2

 צעה.ובשדה בוהער  ואית .9.10.3

 . דהבוהעמיקום  .9.10.4

מי .9.10.5 ישירהו/או  יל  ג'מבו  ה  העלאה  החברה  ע פתלמערכת  של  להנחיו   ,''מפלול  ת  בהתאם 
בכל   קובץ    עתהחברה  שכוה ובו  פירוט  צילום  ע"י  של  לל  ואושרה  ידו  על  שבוצעה  העבודה 

 חברה.  ב ועי צקהגורם המ 

מדוי .9.10.6 של  פירוט  וק  כמות  שבוצעו    עלותסוג,  הנקובים  פ לתעריבהתאם    ואושרוהעבודות  ים 
 . הסכםב 1בנספח  

ל  עודכן בכושיפוצים המזקה  במחירון דקל לאח  םיבבהתאם לתעריפים הנקו  ודההעב   עלות .9.10.7
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 .העבודה מנתבהזעת  שאושרו 

 תעודת משלוח חתומה ע"י הגורם המזמין מטעם החברה.  .9.10.8

שלוש  ףשוט  -  וםתשל   יתנא .9.10.9 יד30)ים  +  על  המס  חשבונית  אישור  ממועד  יום  המ(  נהל  י 
 .טולפי הפירו   ברהחבצועי המק

 .הקבלן  , מוטלת עלהרבכונה בחשבונית לכתובת הניות להגשת החחרהא .9.11

מערכת התפעול של החברה )מפל( ו/או  מבלי לגרוע מהאמור, הספק יגיש את החשבוניות גם באמצעות   .9.12
החברה בכל עת. הכניסה למערכת  נחיות  וה בהתאם להוראות  וברה  " של החקים הספ  לפורט"באמצעות  

ב הספקזעמתבצעת  מטעם  הקשר  איש  וזיהוי  קישור  והזדהות    רת  פעמי  חד  קוד  קבלת  במערכת, 
 באמצעותו והקלדה והטענה של נתוני החשבון בהתאם לתנאי ההסכם וההזמנה שאושרה לספק. 

חשבונויהקבלן   .9.13 על  הוש  מ ילש  רשיון  רכוש  החבר   תפעולבמערכת  לדווח,    )מפל(.ה  של  מתחייב  הקבלן 
 כפי שיעודכנו בכל עת.  רה לשימוש במערכת יות החבחנולהגיש חשבונות בהתאם לה 

לב .9.14 רשאית  תהא  הח החברה  את  המ חור  ללופה  עבורה  הסעיפיעבם  תשלויטבית  כל  דקל ם  ור    במחירון 
 .הבלעדי דעתה לוק שיל בהתאם

וכל  מתן השירותים  חלטת והמלאה עבור  מו סופית, ההתמורה ה  ה את וו המ  עבודה כל  עבור  התמורה    סך .9.15
באשר    ההקשור עימו, כל טענ ו/או כל גורם אחר    בלןמהק, ולא תשמע  הםבהכרוכים    עבודה ו/או הוצאה 

 עבודה.ר כל ובעתמורה האמורה  ל ספת מעברה לתמורה נושריד ו/או ו/או כל טענהורה זו לתמ

במפרכל  את    תכוללה  וד עבכל    עבורה  רוהתמ .9.16 הטכני,הנדרש  ובהסכם    ט  המכרז  כל  מסמכי  ואת 
ציוד,  שעות עבודה,  עובדים,  אספקת  כולל    ביצוע העבודהעבור  הקבלן    לשההוצאות הישירות והעקיפות  

ול םהובלת  עי אמצ   לרבות,  יםכל כל    עלל  הובי,  את  הציודחשבונו  האדם,  הכליםכח  צעים  מאהו  , 
לעבודה, אחזקת כלי הרכב,    םנתכהאות,  וצה  , לרבות,  מנוומ  הדבואתר הערות, ל יוע השצ יהדרושים לב

אחרת הכרוכה בביצוע    ונות ולרבות כל הוצאהים, ביטוחים, רישי , טיפולםי תיקונים, דלק, החלפת שמנ 
וביצורגנהתא  בותלר  רותיהש כל הות  ביצולצת  נוהכ ע  כל העבורך  והצ  ,ודותע  פירוק    תבהובלה  הציוד, 
והובויהצ בס ד  העבולתו  והחזרתת,  ודיום  אס  ניקוי,  עבודה פהאתר  בגדי  בטיחות  קת  כולל  והסדרי   ,

הציודאספקת   הכל  היר פ,  העבודות  יםרשהנדוכ"ו  אביזרים,  טים,  ומקצועיות    לביצוע  ל  כולבשלמות 
 .ף סלא ישולם כל תשלום נו הםברה ומעבר אלי חה  ת רצוןלשביעו מניםלוחות זמידה ב ע

  ים הדרוש  והכלים   את הציוד   דרוש וכןכח האדם ה  את  רותישלביצוע ה  חשבונו פק על  סלמתחייב    הקבלן  .9.17
 .השירותלביצוע  

 בתות ו/או בחגים. שות בלילות ו/או בששנע ף עבור עבודותם נוסלושתכל  ישולםלא  .9.18

 . מהקבלן מנו וז שיכלשהי ת עבודו מות ייבת לכאינה מתח  החברה .9.19

 .םיה ושיפוצל אחזקירון דק לפי מח ישולמולף א 300ת בפרויקט של עד עבודו .9.20
  .אלף ישולמו לפי מחירון דקל לתשתיות ובינוי 300של מעל בהיקף  בפרויקטודות בע .9.21

 .  ה/רכשבודבהזמת העשאושרו  דקל מחירוןבסיס  לעתאם לסעיפים  השירות רק בה  ע אתיבצ  הקבלן .9.22
ו  ומחר , ית ן דקלירובמח אינן כלולות  ש  ןדרשו לביצוע על ידי הקבלדות שייו עבויה ם  חריגים בה  םירבמק .9.23

  ש אשיקול דעתה הבלעדי ואישור מרורט להלן הכל בהתאם לוב כמפ י החישמכל   לו לפי אחד ם איפ סעי
 "ל ההנדסה בחברה: של סמנכ

 .ים דומים בכתב הכמויותיפ סע .9.23.1

 שומות. ת ו יותמבוסס עלוות דומות בעבוד  שוק יריח מ בחינה של .9.23.2

                  ל ש עאר שאושר מר  במחיט  של פרירכישה  שירות או    ואכנגד הצגת חשבונית עבור עבודה   .9.23.3
    .5%עד   רווח קבלני שלהנדסה בתוספת   ל י סמנכ"די

ו ישא בעצמו, על חשבונ  הקבלן .9.24 ניכוייםמסים  ,ליםו, בכל ההוצאות, התשלומים, ההיטיותאחרבו  כל  ו  , 
 עליו  מוטלים  דו והעל י  ניתניםה  יםותריכרוכים בשה  עליו,דין ו/או הסכם   פי עלו החל עלי ם אחר  לותש
שישולמו    םיבגין כל הסכומ, בין היתר,  חוק  פי הסכם זה ועל פיעל  תיו  בויוחייהת   צועבית  סגרובמ   חמכו

זה.  לפי הס  לו כי  כם  בזאת  מובהר  באופן  שלומי הביטוח הלתבכל  ישא    הקבלןלמען הסר ספק,  אומי 
מן  ועי  עצמא תשמע  ולא  וחשבונו,  אחריותו  ג   ו/או  ןל בהקל  אחר כל  טענה    עימו,הקשור    ורם  גד  נככל 

   ביטוח לאומי.ום ל ו/או אי תשל תשלום שר עם קבו/או  הנובעת, רההחב
בין אופצאו סתירומיבמקרים בהם   .9.25 והני המדית  וכדרישה לדה  ,  מויות תב הכתשלום, המפרט הטכני 

ת ההסכם וה בהורארית במידה וקיימת סכמו כן    .לוםובע לתש הקס  ויהיה הבסי  יגברות יכתב הכמוי
 בשטח קח פמ פ הוראת הע" נ"ל יבוצעה

העס  של  במקרה .9.26 מזובס ל  ע  תח מדווקה  הקיס  יהמן,  עבלן  חשבונית  להמציא  רשאי  לצורך  ה  קסא 
תאם לתיקון  קבלת התשלום )בהמיום  ימים    14לחברה חשבונית מס בתוך  ו להגיש  היה עליהתשלום, וי
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ערך    42מס'   מס  נולחוק  נכלל  לכך  בהתאם  תנאי    ח סמוסף(.  של  בהסכםמעודכן  ובמסמכי    התשלום 
 . ליךהה

 

   תנאי הצמדה .10

 . ללא תוספות במחירי נטו עת לכבכן מחירון דקל המעודבהתאם ל ום עט תשלסכם למבהה ד מצהן יא
 

  וקנסות כםפיצוי מוס .11

  ל בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן )כ  ן,דיל  הסכם זה ו/או עפ"י כ  כויות החברה לפימבלי לפגוע בז  .11.1
להל  יקרא  מהם  "ההפרה"(,אחד  החברה תג  ן:  שסכהמו הפיצוי  תא  בה  כפי  להם  ונקבע  מבלי  לן,  זאת 

 רה:ה עקב ההפ ל םנגרהנזק ש  תח א וכיברה לההחל  ע ה ישיה
 

יחידת   ה ההפר של  מילולי רואית
 ההפרה

 בעבורמוסכם  הפיצוי גובה
 ההפרה

 ו/או התחלתה  העבודה  יום בס ב ו/או עיכו*איחור  

 ברה( חה)ללא אישור 
 (ר איחו  כל יום)עבור ₪  1,000 לכל מקרה 

 ₪   5,000 ה רלכל מק רכש  הזמנת/ עבודה צוע פקודתבגין אי בי

 ₪   3,000 לכל מקרה                                                              ה(     ח )לכל מקרטשת פסולת ברהשא  בגין

)ללא   העבודה ר של כל יום עבודה בהגשת דו"ח של מנהלוחיא
 (םוי ₪  )לכל  500 לכל מקרה  ( אישור

   ₪ 2,000 לכל מקרה  כפי שנדרש  ד בטיחות  יווצבגין אי הצבת  

ללא אישור   בניין הנדסאי/דסו/או מהנ החלפת מנהל עבודה
 ראש מהחברה 

 ₪  10,000 מקרה לכל 

שלא אושר על ידי   עובד או הודעבמנהל  ע,וצבי סדהעסקת מהנ
 החברה 

 ₪  5,000 מקרה  לכל

ת עד  חברה )לפחוה רעד ללא אישואי הגשת חשבון לתשלום במו
 פרויקט ואישור מנהל הפרויקט( ה וםיום מסי  30

 ר(ו חאי םכל יוור ב ע) ₪ 1,000 ה לכל מקר

 ₪  50,000 קרה לכל מ החברה אתת לרמוו כדי שיש ב הגשת חשבון מוטעה לתשלום

נוסף עבור  ₪ ותשלום   5,000 לכל מקרה  באופן לקוי    וע עבודהיצן ב בגי
 הל ידי החבר ת התיקון ע עלויו

 ל יום(כ ל₪ ) 1,000 לכל מקרה  עד להשלמת עבודה  ו  ה חור של כל יום בתיקון תקליא

  י מנהללת עבודה חתום על ידצו תחיל ש  תראבהימצאות  יא
 מך וסה המהעבוד

 
 ₪   5,000 לכל מקרה 

גישת התנעה  הקבלן בפהחברה(  ות )ללא אישורהשתתפבגין אי 
צוע רי ביחא או במהלך ו/ לפני ו/אוכל פגישה שנקבעה ו/או 

 הפרויקט 
 

 ₪   5,000 ה לכל מקר

  דיי על ו שלא אושר םיילא תקנ םיבגין אספקת ציוד ו/או אביזרי
 החברה 

 
 יט( פר )לכל  ₪ 10,000 לכל מקרה 

שירות  )לכל דרישת₪   10,000 לכל מקרה  ה החבר ישותדר ביצועו אי  יצוע חלקי ו/א ב ן בגי
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יחידת   ה ההפר של  מילולי רואית
 ההפרה

 בעבורמוסכם  הפיצוי גובה
 ההפרה

ות עה בהתאם לדריששלא בוצ
 (ורט קוקונסטר /ויקטמנהל הפר

אמצעות החברה  ת )מעבדה וכ"ו( ביק בד בגין מציאת פגם לאחר 
 ה רמק לכל הכל תקין ש וחבלן דיוקהלאחר ש

ום ₪ וקיזוז נוסף מסכ 5,000
עלויות  ורעבבלן  לום לקהתש
  תעלויוברה והחידי  קה עלהבדי

וצעו על ידי  התיקון במידה ולא יב 
 הקבלן 

 מקרה  לכל וע השירות נזק לצד ג' בזמן ביצ  גרימתבגין 

תנה ניש לפי עלות הנזק )ובלבד
הזדמנות לתקן את   לנותן השירות

  רזמן סבי ךובתבעצמו  קזהנ
דעתה הבלעדי   לשיקולם אתבה

 רה( של החב

 ₪   50,000 מקרה ל לכ רה לא אישור החבוג( ל מכל סמשנה ) לןקב ין העסקת גב

   ₪ 5,000 מקרה ל לכ ת רויקט ו/או יועץ בטיחוי מינוי מנהל עבודה לפ ן א בגי

 ₪   1,000 לכל מקרה  ת  דה ו/או יועץ בטיחובו ע  בגין אי נוכחות של מנהל

  ( בהתאם לדרישותAS-MADEת ) דוע יתנ כהגשת תו ין א בגי
 ת בכל ע החברה

 
 ₪   5,000 מקרה  לכל

החברה בכל   תובהתאם לדרישות והנחי  תשלוםחשבון לגשת  אי ה
 ₪  5,000 לכל מקרה  עת

 ₪   5,000 רה קמ לכל הבטיחות  אי ביצוע הוראות  

ם  אתהב  ()מפלהתפעול שבונות במערכת ו/או ח  יםוחאי הגשת דיו 
   ₪ 2,000 מקרה לכל  ל עת החברה בכ  להנחיות

 
ע .11.2 הפיצבנוסף  באות  הטבל ל  בכיים המוסכמים המצויינים  ו ל  כללעי   10.1עיף  סכאמור  ס  קניושת  שכל  , 

 הקנס על הקבלן.  ת מלואשוי ד, יפול במועה של אי ט צאתומפגע ביוב כ כספי כנגד החברה בגין

מסעיפי  יצהפ .11.3 אחד  בכל  שנקבע  המוסכם  ת  לעיל,   10.1ף  סעי  לשהמשנה  וי  ומוסכם    שלוםמהווה  ראוי 
 . ה של הפרהר לכל מקוהינו   מראש

בותו  גיע לקבלן בכל עת או לגשים  כל סכומ  יםור מאהיים  פיצו הום  סכ ות את  ית לנכהחברה תהיה רשא .11.4
אחרת, ב  לן מהקב דרך  בדרך    כל  ערבויות.  וקיז   לש לרבות  חילוט  או  סעיף  י   לאז  בהוראת  כדי  היה  זה 

.  1970-ל"אכם( תשפרת הס של הלפי חוק החוזים )תרופות בזה ולפי הסכם    ה של החברה ית לגרוע מזכויו
,  תן השירותמהתחייבותו להשלים את מ ן  בלאת הק  ים טרפו  םנם אי בייתגם או  ניכוייויים,  תשלום הפיצ

 ם.כסה הת אחרת עפ"י או מכל התחייבו
מובהר   .11.5 ספק,  הסר  גוא  כי למען  לעיל  האמור  לגבוין  החברה  מזכות  במק  תרע  ם  הפיצויי  םומהקבלן 

 . ודעל י ההסכם  מהפרת קים שנגרמו לה כתוצאהרת הנזלוא/יתאת מוסכמים, או בנוסף אליהם, המ
 

 ת  השירו ועיצלב תערבו .12
 

  7לחברה תוך  א  לן להמציב קחייב ההסכם מתעפ"י ה  בויותיו של הקבלןייתחקיום מלא של ה  להבטחת .12.1
  00050, ה שלשרות בגובלביצוע ה וח טיערבות חברת ב /ערבות בנקאית, קבלת הזכיה במכרזמועד מ יםימ
)להלן:    כנספח  הסכם  צורף להמ  תבורעח הוע בנוספ"י הקבקבע ע"י החברה, ובתנאים עישי  כפ   הכל )  ₪  

חר  אל    שנתייםעד  על הזכיה ו   דעהוההימים ממועד    7תכנס לתוקף  לביצוע  רבות  עה   "ערבות לביצוע"(.
 . סיום ההסכם
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      .ןיחולו על הקבל  עלביצוהוצאות הערבות  .12.2
בה  אי .12.3 כנדרש  לביצוע  הערבות  המצאת  למועד  יסקבוע  הפרה  תהווה  של  ועיל,  הסדית  ,  הז  םכתנאי 

ה או סעד  ל תרופפורטים בהסכם זה, בנוסף לכהמם והסעדי קק לכל התרופות חברה זכות להיזעמיד לתו
 .יסודית   הרזכות לבטל הסכם זה בגין הפן, לרבות הדיי דים לרשותה עפ"מום העיראח

הימ .12.4 א ענ כל  החבר  וות  של  להמצאתמחדל  מדרישה  לביצ הערבו  ה  אות  השתק  יהוו  לא  מצד  ויתור    וע, 
ו/או סעד העולכל זכס  יחב   הרהחב מצאת  או עפ"י דין, בגין אי ה  זה  כםהסהוראות    מדים לה עפ"יות 

 הקבלן כנדרש.י " עצוע הערבות לבי
להמשמומ .12.5 הקבלן  מתחייב  החברה,  ע"י  אופציה  שיצ ה  לאחר  מיד  לחברה,  על   סרהמנא  ההודעה    לו 

 ציה. פוהא  תופק תר תום יום לאחבתוקף עד לשישים לביצוע ת , ערבואופציהה  מימוש
  הפר   בו    לביצוע בכל מקרה   ם על פי או מכח הערבותשלות תישדרהציג  אית לחלט או ל החברה תהיה רש .12.6

  הסכם.הי תנא מ  תנאיקבלן ה

מסכו .12.7 לגבות  רשאית  תהיה  היתרלביצועהערבות    ם החברה  בין  הסכו  , ,  כל  אשראת  יהיה  מים  ה  קבלן 
בגין חברהל  חייב  לרבות  ההפסדהנזקים  ,  ו,  נזקילחברה,    רמו שיג  תאווצ ה הים  הפסדים  לרבות  ם, 

  מים כוהסלנכות את  או    תלגבוהחברה  זכותה של  יגרע משהדבר  מכרז חדש, מבלי  יכת  ן ערגיב  והוצאות
  האמורים לעיל בכל דרך אחרת.

הערבות  יא .12.8 במתן  להגביל  ילח באו    לביצוען  או  למנוע  כדי  החבוטה  מלה את  אחר  רה  סעד  לכל  יזקק 
לביצוע  בות  ם הערלסכו   ברמע  ותה לקבלת פיצויאו להגביל את זכסכם  ה  או ן  י י דעפ"  ותהומד לרש הע

 בלן. הסכם ע"י הק פרת כל ה בגין

לפ .12.9 באמור  ו גמבלי  במיללע ע  כי  יובהר  ידי  ,  על  וניתנה  מכרז    ןהקבל ידה  הליכי  במסגרת     טרם ערבות 
כ פי  ןהקבל יות  כל התחייבו  לביצוע ערבות  כריתת ההסכם, היא תשמש  מידה  )ב  קפהותו  זה ם  כסה  על 

 .יצוע כנדרשבות ב ה בערתלפהחעד ל הקבלןידי  פג( יוארך עלו
  יצוע, או מקצתה, בין היתר, בהסתמך עללבת  ערבו וט הלי לחזכות להתנגד  בזאת על כל    ותרמו  הקבלן .12.10

הנזק לשיעור  המתייחסת  למי  םרגשנ  טענה  להיגרם  עשוי  באב  או  ההיבים  לפגוע גין  מבלי  זאת    פרה, 
עתו כי הסכום  הלך תביתברר במי  אם ולט, או חלקו,  פרד( החזר של הסכום שחנ  רזכמ)בע  בו תל  בזכותו

 דין.י פ" יבים עאב  יצוי לו זכאית מגבוה מסכום הפי טשחול

 

  ערבות בדק .13
החוזה,   .13.1 תקופת  מילוי  יטחוןב כבתום  י הח  וייות התחייבו  כנגד  הבדק,  בשנות  הקוזיות  אצלפקיד    בלן 

תוך   ה  יםימ   7החברה  עהסכםמסיום  בנקאת  רבו,  ישרבדק  בנק  של   ,₪  20,000ע"ס    מובהר  אליית 
 הקיימת.  ערבות ת הא טהא רשאית לחלת רהערבות ביצוע ו/או בדק החבשבמידה ולא תופקד 

  בגובה ,  על ידי החברה  כפי שיקבע  ו רבות לביצוע אעההיה בלתי מותנית ובלתי חוזרת, בנוסח  ת  ותהערב .13.2
צמוד למדד המ. כשהסכוביצועל  ערבותה לצרכ ם  היחירים  תוקף    ,להגשת הצעות  ד האחרוןועבמ  דוען 

  , מובהר כי גרת ההסכםבמס  ןל "י הקבשיבוצע ע האחרון    עבודה לאחר סיום הם  עד לשנתייהערבות יהיה  
   הבדק.   תצוע תשוחרר רק כנגד מסירת ערבו ות הבירבע

 

   מעביד   חסי עובדי רהעד .14

.  יועסק ממו  או/ ו  מעובדיו  מי  ןבי   או/לןהקב מי אביבים וד מעביד בין  וביחסי ע  י ליצוראין בהסכם זה בכד   .14.1
ח הסכם זה בכל  מכבת  ייח לא תהיה    םביביזה כקבלן עצמאי. מי א  בהסכםתקשר  ר כי המצהי  ןלבהק
ם מלוא  ן בלעדי לתשלואחראי באופ  ד. הקבלן יהיהיב בכל תשלום המוטל על פי כל דין על מע  אוה  חוב

של בכויישא    עובדיו  שכרם  בלעדי  העבאופן  עלויות  וסקתל  תשלומ ל  בכלם  סוג  זה  מכל  מס  שהוא,  י 
ח   ובכל  ליים,סוציא  חובה  י מותשל בגין הוראות  ו/א   יקוקהחובות  קיבוציים כלשהם  ים  סכמה  וכלשהן 

 עליהם.    יםחלה

  המגיעות נוספות  ו טענה כלשהי בדבר זכויות  עלי  בדיו לאוע זר שהוא ו/או  וחהקבלן מתחייב באופן בלתי     .14.2
קשר  יבים במי אב  ו לביןעובדי   ןיינו או ב עובד מעביד ב  של יחסי  ם(יומו ס)א  בגין קיומם  לו או לעובדיו

ג שהוא, המגיעים ו/או שיגיעו לו או  וס   לכויות נוספות מכו זם א יפסכספים נו  ןיבג   עם השירותים ו/או
 לכך.  ות בקשרות נוספ לדרוש כל זכוי השירותים, ולא ר עם מתן שקדיו בגין או בבולע

בלן או  יעות לקר כי מג סמך אחף מווג   לדה או כי בית דין לעבו ע על יד יקב ויה  יה  ,האמורגרוע ממבלי ל   .14.3
זכוי בקשר    ות לעובדיו  שלקיו   םעכלשהן  עובד  מם  עם    ידעב מ-יחסי  בקשר  אביבים,  מי  לבין  בינו 

זה,  םהשירותי הסכם  בזה    ו/או  למוסכם  שיגיע  השכר  אביכי  ממי  או  קבלן  מתן  עובדיו  בים  בגין 
למי אביהשירו בסע  מודיע  ביםתים  פי    ת לקבלןהמשולמורה  מ תהמ  60%וה  יס חודשי המהול שכר  על 

זכויות שיגיעו לקבלן או לעובדיו  ה  תר לא בגין כל ילום מ תש  וו המהתמורה י   40%  הסכם זה, ואילו יתרת 
דמת,  רין, הודעה מוקיי פיטות, פיצו, שעות נוספוכויות סוציאליות, לרבות זד ימעב -יחסי עובד  םבקשר ע
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ביטוחחל , מראההב  חופשה,  קרןה,  מנהלים,  הלנת פנסיה  ,תהשתלמו   י  ו/או  פיצויי  ,  כל תשלום אחר  ם 
 .  ולו או לעובדי  ד מעביד כאמור, ככל שיגיע ובע בר קיום יחסיעה בדקבי םעלקבלן בקשר  יע אשר יג

ך  אביבים לצורלו על ידי מי    ם ששולםכל סכו  אביבים  תחייב, להשיב מיד למי מ  , הקבלן רובמקרה האמ   .14.4
היצוב האמו תשע  לתמורהלום  מעבר  שהעלות  זהסכם  הב  ההנקוב   ר  כך  ת ,  הקבלן  י הכוללת  זהה.  שאר 
סי  חישר שולם לו בקשר עם  והפחתת כל סכום אז  זוכמתו הבלתי חוזרת לקיהס  תאלמי אביבים    ן תנו

שיגיע  ,עובד מעביד מוסמך    ככל  גורם  פי קביעת  ש  הו, מכל כלש על  לו ממי אבסכום    יבים. הקבלן יגיע 
  ל ש  )ובכלל זה שכ"ט עו"דכלשהו    ו תשלום פסד ו/א, הזקנ  , הוצאה  ביבים בגין כלאת מי א  צהויפפה  יש

  בודה או של כלעלד ג', ואשר יסודם בקביעה של בית דין  צ  כל או לם לקבלן ו/ו לשלדרש יש  מי אביבים(
 ן.  בים  לבין הקבלמי אבי ביד ביןי עובד ומעאחר, כי נוצרו יחסגוף מוסמך 

 ת אלו. קפת הוראוהצהרה המש לה על ם אציבצו לן המ להחתים את עובדי הקבת אירש תהאים מי אביב  .14.5

 
 ןלבעובדי הק .15

הכנסה,  ס דה, מם בהעסקת עובדיו, לרבות שכר עבוכירואות והתשלומים הכהוצל הכב הקבלן ישא   .15.1
תר  ימי מיסים וכל לי ואחר תשלום סוציאכל תשלוה וי וכל מס או היטל או מלוויטוח לאומ בלתשלום 

 והכל   םתשלום הניכוייהסכם זה, ב עבודה על פייצוע ה עם ב רשקיות ב סיכונים והאחרות וכל הצאההו

על ידי האיגוד   לנקבע ו וכן יקיים תנאי עבודה, בהתאםדיובוכים בהעסקתם של עכר ן הי ד על פי כל
;  יפויב  בוהמקובל בתל אה באותו ענף  ל עובדים במדינשאת המספר הגדול ביותר  קצועי, המייצגמה

בלו שכר  קי  שהדבר רלבנטי,מטעמו, ככל בלני המשנה אצל ק עבדויש םעובדיאי לכך, שגם ה ויהא אחר
  רכהמשנה מטעמו מש השכר המשולם לעובדי הקבלן או קבלן   וךנמה  לא יהימקרה    ל, ובכללעי ד כ עבודה

 תה עת.ק כפי שיהיה באוהמינימום במש

מזמן  קן  תושי   1995  -ב[, התשנ"ה  וסח משול]נמי  לאוה ת חוק הביטוח  בלן מתחייב למלא אחר הוראוקה .15.2
והתקנות  לז או  מן  פשהותקנו  על  לחברה,  וישיותקנו  דפ ל  ולהמציא  א י  הישורישתה,  של    סדמורים 

 זה.  ןתיו לפי סעיף קט טוח לאומי, כי קיים את התחייבויולבי

ו/או אי עמידה בתאי תשלום שכר בשיעור שכר המיני   .15.3 י הקבלן  בד לעוים  שלומי חובה אחרמום לפחות 
  הדוהפרה של חוקי עב   לכ ה אחרים( ו/או  שלומי חוב הבראה ות  יומ ה, תשלמחל  ,שפומי ח)ובכללם מתן י

 הפרה יסודית של הסכם זה. יהוו   יועצ הקבלן ויו  פי עובדיכל

י לוודא  פקים שירותים למי אביבים כדוא הנוגע לעובדי הקבלן המסכל נתון שה   לים הזכות לקב אביבלמי   .15.4
 הקבלן. די ובלע  לוםה חוקית של תשבכל חוב לןהקבשל עמידה 

 
 

  וביטוח  ושיפוי בנזיקין אחריות .16

 

  ןיק ריות ושיפוי בנזיאח
הע  יאחרא   הקבלןה  הי י   העבודות  תחילתמיום   15.1 ואתר  לרבות  לשמירת העבודות  שבוצעו    תודולעבבודות, 

ליהם. בכל מקרה של  ה ע התחלת ביצוע העבודות על ידי הקבלן, ולהשגח קודם לחתימת הסכם זה ו/או  
ל הקבלן  על  יהיה  כלשהי  מסיבה  העבודות  לאתר  ו/או  לעבודות  אתנזק  חשבונ   תקן  על  דם  קהב  והנזק 

לידי ולהביא  תקין  האפשרי  במצב  העבודות  תהיינה  השלמתן  שעם  ול  כך  לשימוש  רצון  ב שוראוי  יעות 
 ן להוראות החוזה. והמתאימות בכל פרטיה  החברה

בלעדייהקבלן    15.2 אחראי  כתות  היה  שיגרמו  לרבות  לנזקים  וביוב,  מגשמים  לרבות  מים  מחדירת  צאה 
 ים.  ומרים לקוי וח  הי ון לקוי, עבודה לק קוי, תכנו כתוצאה מאיטום ל 

לקבל מאת הקבלן, לפי    החברה  ת ירק זה, רשאית וזכאהיה אחראי לנזקים על פי פי מקרה שהקבלן    לבכ 15.3
ר מלדרישה  פיצוים  בכתב,  ת אשונה  שלא  נזקים  עבור  שקבעה  אים  במועד  נזקים    החברה וקנו  ועבור 

יתוקנו והחליטה לפי שיקול דעתה המ   החברהש ניתנים  או שאינ/וחלט שלא  הכל בסכום או  , וקוןית לם 
 תנות לערעור. ינ ינה סופיות ובלתי וקביעותה תהי החברהכומים שיקבעו על ידי סב

קול לרבות נזקים הנובעים ו/או  לקלכל נזק ו/או תקלה ו/או אבדן ו/או    החברה  היה אחראי כלפיי הקבלן   15.4
  נזקים הנובעים מליקוי   תולרב ת או בקשר עמן  פין תוך כדי ביצוע העבודוורים בין במישרין ובין בעקיהקש

קנים הנדרשים מן הציוד,  התאמתו לת  ו/או חוסר   החברה ת  ו חוסר התאמתו לדרישוו/או פגם בציוד ו/א 
שלוחיה ו/או אנשים הנמצאים במקום בצוע  ה ו/או  י דו/או עוב  החברהיגרמו לגוף ו/או לרכוש של    אשר

ו/או מעשה או    תו/או קשור לעבודו  ובענה   בכלצד ג' כלשהו  ל  או לקבלן ו/או למי מטעמו ו/או/והעבודות  
השמט/ומחדל   ו/או  טעות  עאו  ו/או  הקבלן  של  מטעמ  ודיבוה  שפועל  מי  כל  והוו/או  יו,  בכל  א  נקוט 

ל מתחייב  הקבלן  למניעתם.  בצ פהאמצעים  בהם  התלויים  את  ו/או  יורשיהם  את  ו/או  נזק  ותם  כל  גין 
 מור לעיל שיגרם להם. כא

לגוף נזק מכל סוגאו  /ו  יה אחראי לכל אבדןה יהקבלן   15.5 של    שיגרמו לעובדיו, לקבלני משנה  ו/או לרכוש  , 
ועובדיה ו  ,םהקבלן  ו/או בקשר עם   ואו מטעמ /ו  ולכל מי שפועל בשמלשלוחי הקבלן  ו/או עקב  כדי    תוך 

 ם ו/או יורשיהם. א מתחייב לפצותם ו/או את התלויים בהו, וה ותוע העבוד יצב

או לציוד  ו/או לרכוש מכל סוג שהוא  /ו   לעבודות קול  ו קלק אזנ  לכל אבדן,  בלעדית   היה אחראייהקבלן   15.6
ו לציוד ו/או למתקנים מכל סוג ותאור  דות ו/או מכונות ו/א בלן במסגרת העבוקהו לציוד המשמש את  ו/א
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ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא    החברהא פוטר את  ו , והותשימושו בקשר עם ביצוע העבודצאים בהנמ
 כאמור.  ו נזק לרכושדן ו/א אב לכ למכל אחריות  שרותהב

אחראי  יהקבלן   15.7 ק   לכלהיה  ו/או  לכביש,נזק  שיגרם  שביל  לקול  מדרכה,  תידרך,  ביוב,  מים,  רשת  עול,  , 
יו"ב, תוך כדי  קרקעיים וכ-ו מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תתא חשמל, טלפון וצינורות להעברת דלק 

ו/ בין שהנזק  העבודות,  נגרמו באאביצוע  ובין שהיו  ר קו הקלקול  לביצוע  ר מעשה הכאי  וצפוי מראש  חי 
ל ביותר ולשביעות רצונה  ל חשבונו, באופן יעיהקלקולים כאמור ע  קן את הנזקים ו/אוהעבודות. הקבלן ית

-עדכניות של כל הקווים התת  תתכניולן לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות  בקה  על.  החברהשל  
 מתחם העבודות.  ב קרקעיים העוברים

היפר    ל כקבלן בהסכם, בגין  אחריות עבור ביצוע העבודות המוטלות על ההה בין הצדדים כי  ם בזכסמו 15.8
מקצו ו/חובה  במעשה  שמקורה  תפקיד עית  במסגרת  השמטה  או  טעות  מחדל  הקבלן,    וקצוע ומ  ואו  של 

 תחול על הקבלן.   -  וו/או מי מטעמ  ועובדי 
כל נזק ו/או תאונה  ל   ותרי ה ו/או שלוחיה ו/או כל מי מטעמה מאחיו/או עובד  החברה הקבלן פוטר את    15.9

, למעט כלפי מי שגרם  ם זה ו/או על פי דיןפי הסכ-לרכוש שהם באחריות  הקבלן עלו/או חבלה לגוף ו/או  
 ן. לנזק בכוונת זדו

או  /ו  הבגין כל אחריות שתוטל עלי  העל מטעמו/או כל הפו  החברה  הקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות את  15.10
שהאחר מקרה  בגין  לשלם  שתחויב  סכום  לעיי כל  האמור  מכוח  הקבלן  על  מוטלת  לגביו  לרבות  ות  ל 

   להתגונן.  וכל תביעה כאמור ותאפשר ל תודיע לקבלן על  החברההוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. 
התשלומ   החברה   15.11 מן  לקזז  להרשאית  זכאי  הקבלן  אשר  אחרת  ים  סיבה  מכל  ו/או  זה  הסכם  מכוח  ם 

מ  סכומים נתבעים  כלשהו  החברהאשר  שלישי  צד  ידי  הקבלן    על  באחריות  שהם  מחדל  או  מעשה  בגין 
 . חדל שהם באחריות  הקבלן כאמור לעילמחמת מעשה או מ לחברהמור לעיל, ו/או בגין נזקים שנגרמו  כא

 . יפו-פי עיריית תל אביבור יחול בהתאמה גם כל האמ 15.12

 
 ביטוח 

לגרוע   15.13 פי  הקבלן   מהתחייבויות מבלי  זה  ח  על  ה   וומאחריות וזה  להם  אחראי  ולנזקים  דין  עא  כל  פי  ל 
שלא יפחתו  ם א, את העבודות בביטוחיו ה ופני תחילת העבודות, על חשבונ ללבטח הקבלן,  בעצמו  מתחייב 

לק בלתי  המהווה ח  2  נספחורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים,  המפ   והתנאים מגבולות האחריות  
 "(. ח העבודותו"אישור ביט ו/אועל קיום ביטוחים" אישור ה טופס"רד מהסכם זה )להלן: פנ

לחברה  א  א את טופס האישור על קיום ביטוחים. הקבלן מתחייב להמצייעם חתימת ההסכם הקבלן ימצ 15.14
ביטוחים   קיום  על  האישור  טופס  המפקח  את  מטעם  רישוי  בעלת  ביטוח  חברת  ידי  על  כדין  על  חתום 

ופת העבודות ו/או  קבמשך כל זמן חלותו של הסכם זה ו/או ת נה  ש   ח לעסוק בביטוח בישראל, מידיהביטו 
ה  של  הסופית  המסירה  העבודות  עעד  מאתר  הקבלן  של  יציאתו  ו/או  הבודות  תקופת  תחזוקה  ו/או 

ופס  . המצאת ט החברהזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד  )המאוחר מבין המועדים(, והמורחבת  
 כם. ס, מהווה תנאי מהותי בהמטעם מבטחי הקבלן יןישור על קיום ביטוחים חתום ותק הא

לביצוע  א שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין  דהקבלן יערוך או יוו  -ביטוח כלי רכב 15.15
ריות  מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחהעבודות לכל אורך תקופת ההתקשרות  

ן נזק לרכוש הכולל כיסוי  ימוגבלים )ביטוח חובה( וכן מפני חבות בג  תיבגבולות אחריות בלפני נזקי גוף  מ
₪. למען ספק    600,000  -ינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מאלנזקי גוף אשר  

מונעים  ן כלים נעים מרים וכי רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גורמוסכם כי המונח "כל
 מכל סוג. 

גם ביטוח    וחובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך עבור   י רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר איןכל" 15.16
 ש"ח למקרה.  2,000,000-שלא יפחתו מאחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות 

עבודות )או חלקן(  ממועד מסירת הר החל  הקבלן יערוך ויקיים ביטוח חבות מוצ  –  "חבות מוצר" ביטוח   15.17
הקבלן  ן.  יראי על פי הוראות ההסכם ו/או על פי כל ד ח, וזאת בכל תקופה בה הוא עשוי להימצא אהברלח

לידי   ל   14יאוחר  לא  ,  החברהמתחייב להמציא  )או חלקן(  יום  מועד מסירת העבודות  אישור    לחברהפני 
ביצוע  המעיד   בביטוח  על  המוצר"  "חבות  מגבוביטוח  יפחת  המפורשלא  והתנאים  האחריות  ם  טי לות 

ום ביטוחים  יאת טופס האישור על ק   לחברה תחייב להמציא  מבטופס האישור על קיום ביטוחים. הקבלן  
  5למשך  עם המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח בישראל  חתום כדין על ידי חברת ביטוח בעלת רישוי מט 
ת טופס  צא. המהחברהלת דרישה כלשהי מצד י צורך בקבשנים נוספות לאחר מסירת העבודות, וזאת מבל 

לן, מהווה תנאי  בוח חבות המוצר חתום ותקין מטעם מבטחי הקט האישור על קיום ביטוחים בקשר לבי
 מהותי בהסכם.  

הוא עשוי להימצא אחראי על    הקבלן יערוך ויקיים ביטוח בכל תקופה בה  –  ביטוח "אחריות מקצועית"  15.18
ו/או ההסכם  הוראות  כ  פי  פי  ימצעל  הקבלן  ההסכם  חתימת  עם  דין.  קיום    יאל  על  האישור  טופס  את 

ביצוע  מעיד  ה  לחברהביטוחים   בעל  מקצועית"  "אחריות  האחריות  בביטוח  מגבולות  יפחת  שלא  יטוח 
בטופס המפורטים  ביטוחים  והתנאים  קיום  על  להאישור  מתחייב  הקבלן  טופס     לחברההמציא  .  את 

המפקח על הביטוח לעסוק    עם כדין על ידי חברת ביטוח בעלת רישוי מטום  האישור על קיום ביטוחים חת
ל בישראל  וז  5שך  מבביטוח  העבודות,  סיום  לאחר  נוספות  כלשהי  אשנים  דרישה  בקבלת  צורך  מבלי  ת 

טופס  החברהמצד   המצאת  אחרי.  לביטוח  בקשר  ביטוחים  קיום  על  ותקין  האישור  חתום  מקצועית  ות 
 נאי מהותי בהסכם.תמטעם מבטחי הקבלן, מהווה 
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 ההרחבות להלן.  "כל הסיכונים" עבודות קבלניות תכלול את תפוליסי  כ מתחייב הקבלן 15.19

 ' : ג צד  –' ב פרק
 ההרחבה פירוט/אחריות גבול כיסוי ה הרחבת

  לרכוש קיםלנז  אחריות( 1)
  פועל הקבלן   אשר החברה

  ולכל, סמוך לרכוש, בו
  החברה   של אחר רכוש
  המבוטח  רכוש למעט
 . 'א פרק רתבמסג

  רכוש של הכיסוי  סעיפי חתת  המבוטחים  לסכומים מעל
  גבול אולם בפרק א', כמפורט ,עובדים  עליו ורכוש סמוך

  לא כאמור נזקים  בגין המבטחת של ללהכו ותהאחרי 
 '. ב פרק פי על אחריותה  גבול על  יעלה

  לפיכ החברה אחריות( 2)
  הפועל  וכל הקבלן   עובדי
 . ומטעמו בשמו

  ע ביצו עם  בקשר או/ ו במהלך להם  גרמוי ש זקיםנ  בגין
 . החברה כלפי הקבלן   של ויותיותחייבה

 
  באישור המפורטות להרחבות בנוסף  ינןה   לעיל  המפרטות ההרחבות  כי יובהר, הטוב רהסד  למען

 . מקומןב ולא הביטוח
 

 להלן:  בודות הקבלניות לא יעלו על הסכומים המפורטיםהע בפוליסת  העצמית ההשתתפות  סכומי 15.20
 רכוש      –א'  קפר 15.20.1

 . ₪ 250,000  על תעלה שלא ובלבד קטהפרוימערך    5%עד 
 . אלה סיכונים לגבי  כמקובל עצמיות ויותפלהשתת בכפוף  טבע  ונזקי אדמה רעידת כיסוי למעט          

ג'  –ב'    פרק 15.20.2 ויבר  50,000  צד  רעד  בגין  הרחבות  למעט  קרקעיים ₪  תת  וכבלים  ציה 
 ₪. 200,000ל מרבית לא תעלה ע לגביהן ההשתתפות העצמית ה

 

 ₪ לאירוע.  20,000ידים   ת מעבחבו –ג'  פרק 15.20.3

 
או סדרה של מקרי    דטוח אחהפוליסות, בגין מקרה בי   ביתרצמית  עסכום השתתפות   15.20.4

 ₪.   100,000ת לא יעלה על סך  ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אח

 

 :לכלול את הסעיפים הבאים הקבלן   מתחייבהנזכרות   תהפוליסובכל  15.21

 לאחריות צולבת פוף רה בכהחבו/או   הקבלן –ות הינו  שם המבוטח בפוליס 15.21.1

            ו/או    ית תל אביבי עיראו  /ו  2010מי אביבים בע"מ  הביטוחי:    י " לעניין הכיסוהחברה " 15.21.2
 של הנ"ל.עובדים וחברות בנות  

  כמעבידה   אחריותעליה  את החברה היה ותוטל  רחב לשפות  ביטוח חבות מעבידים מו 15.21.3
 קשרות.  בקשר עם ההת הקבלןדי ו לעובצוע שיגרמו מחלת מקבגין  תאונת עבודה ו/א

  או /ו  ירותיםשה  עם  רבקש  או/ו  בגין  החברה  רחב לשפות אתומ  המוצר  חבות  ביטוח 15.21.4
 .העבודות עם  בקשר המוצרים

 חובה   הפרת  עם  בקשר  או/ו  בגין  החברה  מורחב לשפות את    מקצועית  יותאחר  ביטוח 15.21.5
 . העבודות  עם בקשר מטעמו ומי הקבלן של מקצועית

 ולותב בג  המוצר  חבות  יטוח ב  עם   משולב  מקצועית  תאחריו  וחביט   לקבל   יהיה   ן נית 15.21.6
 משותפים  אחריות 

  ר יאוח  לא   רטרואקטיבי  תאריך  יכללו   –  המוצר  וחבות  תימקצוע   אחריות   ביטוח  15.21.7
 . ההתקשרות  התחלת ממועד

 ., למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדוןהחברהב ו/או התחלוף כלפי  ביטול זכות השיבו 15.21.8
 ות. ליספובתי לא יחול בחריג רשלנות ר 15.21.9

כלפי    עיףס 15.21.10 לפי תנא  ה תוהמזכה א  החברה"ביטוח ראשוני",  י  במלוא השיפוי המגיע 
בביטוחי  ביטוח,ה השתתפות  זכות  מי   הקבלן  של   הביטוח  חברת  מצד  הן ללא  ו/או 

שתהיה   מבלי  ממבטחי    הקבלן   של  טוחהבי  לחברתמטעמו  תביעה   החברהזכות 
, ולמען  1981  –  אתשמ"וח  לחוק חוזה הביט  59להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  

 ל. "לפי הנ כפל כעל טענה של ביטוח  יוותרווח טוחברת הבי  הקבלן הסר ספק  
ע 15.21.11 הכיסוי  יפחת מהיקף  לא  בפוליסות  הכיסוי  של קבוצת  היקף  "ביט"  פוליסות  פי  ל 

 (. מקצועית אחריות ביטוח)למעט קפות במועד התחלת הביטוח כלל ביטוח הת

 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 "עסקי שמור"

 61תוך מ 31מוד ע

 
מתחייב    לןב והק  לעירייהלהמציא את פוליסות הביטוח    הקבלן מ רוש  לד  לא חייבת,  רשאית, אך  החברה 15.22

 . החברהה שתדרוש ת כאמור ולבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמיסואת הפולציא  היה ויתבקש להמ

 

לא    לעירייה ונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים  ריכת הביטוחים ו/או תיק ע 15.23
י בקשר לכך ו/או לא  הש אחריות כל  הל התאמת הביטוחים ולא יטילו עליע  ברה החמ כלשהו    רשואייהוו  

 ל דין.  פי כ-פי הסכם זה או על-ת אחריותו של הקבלן עלם אדי לצמצהא בכך כי

 
ה  הקבלן 15.24 דמי  תשלום  על  אחראי  י לבדו  וכן  הנ"ל  הקבועות  יביטוחים  העצמיות  ההשתתפויות  בדמי  שא 

 . הביטוחבפוליסות  

 
לים  ל של הקבלן ו/או הפוע די לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחאחרא  היהן לבדו י בלהק 15.25

ר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של  בלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשק  תלרבו ו,  מטעמ
ה לנזקיםתגמולי  אחראי  יהיה  הקבלן  כי  מובהר,  נזקים.  אותם  בגין  משולמים  היו  אשר  י  לתב  ביטוח 

טר את  ה בפוליסות. הקבלן פוע שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבו  נזקים  לרבותם,  מבוטחי
 ור למעט אם גרמו לנזק בזדון.פועלים מטעמה מאחריות לכל נזק ו/או אובדן כאמו הו/א  ברההח

 
הסיכ  על אף האמור 15.26 כל  בפרק  גניבה באישור הביטוח  כיסוי  לערוך את הרחבת  רשאי שלא    ונים, הקבלן 

ושו )פריצה  ו/או הבאים מטעמה    אתפוטר  לן  בכל מקרה הקב  , כייובהר  לם,או(  314קוד  ד  מכל  החברה 
 שהיא.    תקשרות מכל סיבהו לרכוש המשמש במסגרת ההדן או נזק לרכושו ו/א אובחריות לא

 
בכלליות  לשמ   מתחייב  הקבלן 15.27 לפגוע  ומבלי  כלשונן  פוליסות הביטוח  הוראות  כל  ולקיים את  האמור,  ור 

על  לש ההור  כלמור  ואות  הביטוח.  בפוליסות  הנכללות  והזהירות  כל     החברהדרישת  לבטיחות  לעשות 
 ת פוליסות הביטוח בעת הצורך.   ש אכדי לממפעולה 

 

לנזקים באופן    אחראי  הקבלן  יהיה,  החברההוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות    את  הקבלן  הפר 15.28
 עקב זאת.  וק כספי ו/או אחר שיגרם לכל נזעל  החברהלפי טענה כלשהי כ  ו מלא ובלעדי מבלי שתהיה ל

 
ב  ןהקבלעל   15.29 עלילשאת  המוטלים  הדן    לפיכמעביד    ו תשלומים  אחר  חוק  כל  ו/או  הלאומי  הביטוח  חוק 

 על ידי מעבידים. עובדיםוח  בביט
 

בא  מבלי 15.30 הפרה לפגוע  מהווה  חלקן,  או  כולן  זה,  סעיף  הוראות  הפרת  כי  בזה  ומוצהר  מוסכם  לעיל    מור 
 . זה זהחו יסודית של

 
 יפו. -בפי עיריית תל אביהאמור יחול בהתאמה גם כל  15.31

 

 סודיות .17

ולא  רה  בע לחהחברה ו/או בנוגמ  ושל כל מידע סודי שיגיע אלי ור על סודיות מלאה  ישמהוא  כי  תחייב  מ   הקבלן 
מור  כא  הכל  ין ובין בעקיפין,ו מידע סודי הנוגע לחברה, בין במישר שהכל'  ד גלה ו/או יפיץ לצמש, יגישת  יעביר,

 נספח להסכם זה. ב
 

 המחאת ההסכם והעברת זכויות .18

העבודו ה .18.1 כל  את  יבצע  בעצמקבלן  הקבל ת  להמחותא  ןו.  ו/או  להעביר  רשאי  לאחר,   ינו  להסב    ו/או 
, אלא  הנובעות ממנו  ותכוי הזאו  /ההתחייבויות ו   ,וק ממנל חלההסכם ו/או כ  תן, א בעקיפיאו  ישרין  במ

ה ועדת  בכתבבהסכמת  החברה  של  כדי  ראש.  ומ  מכרזים  אחר  לקבלן  העבודות  ביצוע  בהעברת  אין 
  של העבודות או לפטור את הקבלן מאיזה מחיוביו   אותיצוע הנבלן לבע מאחריותו המלאה של הקולגר
צוע השירות ו/או  בי  העברת  של החברה תאשר את רזים המכ במידה וועדת    .הסכםפי החברה עפ"י הכל

משנה   בקבלני  להיותשימוש  המשנה  קבלני  נסבע  על  ביטוחים  לי  הסמכות,  הרשאות,  אישורים,  יון, 
 הם לא יוכלו להעסיק קבלני משנה.  ן ול פי דיתרים עים קבלניים מתאימים והיגסיוו 

ם של ועדת  ישור מוקדעבודות( ללא אוגי הכל סות קבלני משנה )ל עבאמצצוע העבודות בילל קבלן שיפע  .18.2
בקנס יישא  החברה,  של  עבו  50,000של    המכרזים  לכל  סוגי  שיינתדה  ₪  )לכל  משנה  קבלן  ידי  על  ן 

העבודות שיבוצעו על ידי קבלן המשנה. כל    צועויות ביבכל עלושר על ידי החברה, וכן  א( שלא  העבודות
זה ייחשב גם העבודה  , לעניין  עפ"י הסכם זה  ודות  העב   של הקבלן לביצוע  וריותלי לגרוע מאחמב  ת,זא

 לן משנה.שבוצעה ע"י אותו קב 

תקופת   .18.3 מוהכם  ההסבמשך  ו/או  זכויות  תועברנה  לא  תהיה(,  )אם  מניות נאופציה  תוקצינה  ו/או    יות 
והמוקצה    ק מונפוזים מההון ה אח (  10%בשיעור העולה על עשרה )  י המניות בקבלן,בעל ו/או ב   קבלןב
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ן: "הנעבר"(. בכל  אים, נכון למועד זה, לצד ג' כלשהו )להל, לפי המתהמניות בקבלן  בעליאו ב/בקבלן ו
ביבים  יבקש את אישורה של מי א  ש הקבלן לבצע הקצאה ו/או העברה כאמור, הקבלןו יבקשב  מקרה

ו/אמר  ימים  30 ההעברה  את  לבצע  הכוונה  )בטרם  לפחות  האש  והקו  כאמור(  מתן    ,בכתבצאה  תוך 
מ ובעלי    לגבילאים  פרטים  ההעבר מניותיו.  הנעבר  את  לאשר  שלא  רשאית  תהא  אביבים  ו/או  מי  ה 

בניגוד לתנאי סעיף זה   ירים שיפורטו בפני הקבלן. בכל מקרה של העברהים סבטעמההקצאה כאמור מ
יצויים  פזה    עד אחר ובכללס  מכלאית לבטל הסכם זה באופן מידי, מבלי לגרוע  רש  אביבים  היה מית

   ות הקבלן.זה וחילוט ערבעיף של ס בגין הפרה

 

 ביטול ההסכם .19

מהאמור   לגרוע  לעילבהסכ מבלי  החבר   ם  זכות  ללגבי  אה  ההסכם,  בטל  זה  ת  הסכם  לבטל  רשאית  החברה 
 ר מהאירועים הבאים:  יותאחד או בקרות א צורך בהודעה מוקדמת, ל לאלתר, ל

 ין.סכם ו/או הדהה פי כל הפרה יסודית על .19.1
  ה יסודית בקרות אחד מהמקרים הבאים:ההסכם הפרכמי שהפר את    ספקיחשב בנוסף לאמור לעיל  ב
  או / ו  שיםונ  הסדר,  נכסים  כינוס ,  פירוק  בהם  שיש  מטעמו  ימ   או  ספקה  נגד  בהליכים  הוחל  אם(  1)

  ורשע י  ממנהליו   י מ  ו א/ו  הספק   אם(  2)  יום  30  תוך   בוטלו  לא  אלו   ם יכיוהל,  חרא   אופןב  עסקים  חיסול
  על   שלילי  באורח  תשפיע חברה  ה   דעת  יקולש  פי   על   ראש  מס  בעבירת  או/ ו  קלון  עימה  שיש  בעבירה

  או /ו  תזכויו  ישעבד  או/ו  ימחה   או/ו  יעביר   הספק  אם   (3)  ה חברה  של   והמוניטין  הטוב   םהש
  ש ראמ  רהמהחב  הסכמה   קבלת  ללא  כלשהו   שלישי   לצד   זה  סכםה  מכוח  הכספים   או/ו  התחייבויות 

למ  הבקש  (4)  ובכתב שלא  הקבלן  את  של  לסייםהאומש  או  ההסכם   פציה  תקופת    את  שטרם 
 .  ההתקשרות

  ביצע   ו/או מי מטעמו  מציע החברה    אחר עם  הסכם  כל   מסגרת ההסכם ו/אוכי ב  התעורר חשד סביר .19.2
היה      ןהקבל או  לבצע  ניסה  ו/או תרמבביצוע  מעורב  או  כנגד החברה  בק  ית  פלילית  עבירה  שר  ביצע 

 . חברהעבודה עבור ה  צועאו לביעסקה במקרקעין ו/לאו /ן שירותים ומתל

התבמי .19.3 שלקבלן  לחברה  יתברר  ההסכם  ובתקופת  קבדה  עם  שותפות  או  בעבירות    שנחשדלן  קשרות 
 מרמה כלפי החברה. 

 . זה ם בהסכםמפורטיפק לחברה את השירותים הס אם נבצר מהקבלן ל .19.4

ההפר .19.5 את  תיקן  ולא  זה  הסכם  הקבלן  הפר  תאם  ממוע  14ך  וה  ההיום  אוד וד  החברה  של  ות  דעה 
 רה. ההפ

ם,  הסכרשות החברה מכוחו של ה לכל סעד אחר העומד לגרוע מזכויות החברה  יל בכדי לאין באמור לע .19.6
 ל דין. מכח כ או 1970  -סכם(, התשל"א הי ההתקשרות, חוק החוזים )תרופות בשל הפרת  כממס

ל  ים מוסכמים בסך שי פיצוקבלן לחברה  ה  םישל ,  על סעיפי המשנה  18יף  ל ההסכם כאמור בסע בוט .19.7
 ש"ח.  50,000

 
 יזוז ק זכות .20

  עשוי   שהספק  יכספ  ב חיו  לכ  לקזז  זכות   תהיה ,  בדבל  ולה,  חברהל  כי ,  בזה  מסכימים   להסכם  יםהצדד .20.1
 .החברהמ  ק ספל שיגיע םסכו למכ, אחרת  מעסקה  או הסכםה  נשוא  העסקה מתוך לה חב להיות

  , לאחריו  אם  ןובי  ו תשלומ  לפני  אם  יןב,  וןבחשב  ויתגלו  יהה,  לעיל  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי .20.2
  עקבותב  גלו שית  הסכומים   לקזז  איתרשחברה  ה   תהא,  כלשהם  ליקויים   או /ו  יוקיםד  אי   ,יותטעו

 .החברהמ פק סל שיגיע  או/  ו המגיע סכום מכל,  לעיל האמור

 
 

 עניינים ניגוד העדר .21

מקרה בו    על כלברה  חמיידית ל  חלדוו מתחייב    ןקבל. ההר חבהתחייב שלא לפעול בניגוד עניינים עם  מ  ןקבלה
שלו עם  ן עבודה  לביה  חברבודה/השירות בב של ניגוד עניינים בין הדרישות לביצוע העצא במצהימהוא עלול ל 

 . גופים אחרים
 

 שונות .22

  או/ו  ותוצאותיהם,  מטעמו  מי  או/ו  עובדיו  או/ו  ןקבלה  ידי  על  שינתנו  דותוהעב /השירותים  כל .22.1
  ישתמש   לא  קבלןה .  רהחבה  של  והבלעדי  וחלטמה  לקניינה  ויהיו  בושיח,  הכלל  מן  איוצ  ללא  ,יהםתוצר

  של   ומראש  בכתב  אישור  ללא  ,צאותיהםתו  או  השירותים/העבודה  של  תוצר  בכל  או  במידע  או  במסמך
 המקצועי. מנהל ה

  בל קול  ןקבל מה  לדרוש  לאחריהם  והן  השירותים   מתן/העבודה  יצוע ב   במהלך  הן   רשאית   תהא רה  בחה .22.2
 .  תיםהשירו  ןמת  /העבודה לביצוע  שורקה  דבר או מידע, סמךמ, יתתוכנ כל ה לידי

 .  כאמור שירותים ריבתוצ או בודותבע  עיכבון זכות ןקבלל תעמוד לא,  דין בכל  האמור אף על .22.3
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 . הצדדים  משני כלשהו לצד  תבלעדיו יוצר זה הסכם אין .22.4

  הגזירממנה    למדודים ולא י הווה תקתלא    כם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים,הס  סטייה מתנאי .22.5
יות  ו השתהתה מלהשתמש צד מהצדדים, בזכות מהזכו שתמש, אה  לא  מקרה אחר בעתיד.  לשווה לכ 

ע לו  ההמוקנות  זה,  פ"י  ויסכם  בכך  יראו  לא  מקרים,  בסדרת  או  מסוים  זכות  ת במקרה  על  ור 
 מזכויותיו. 

ביחס לאת  סכם זה ממצה  ה .22.6 ולא  ומושאהיחסים המשפטיים בין הצדדים    ל משא כלקף  היה כל תוי , 
ן  ב ובי , אשר ניתנו או התקיימו, אם בכלל, בין בכתו הסכמהא   מצג, הבנה, התחייבות  , הבטחה,ןומת

ב פה,  במבעל  ובי ין  זה.פורש  הסכם  לכריתת  עובר  במשתמע,  תוק  ן  יהיה  בהוראות    ףלא  שינוי  לכל 
 ך בכתב ונחתם על ידי כל הצדדים לו. נערזה, אלא אם  םהסכ

הורא שייקב  הרבמק .22.7 כי  אוע  מה  ה  הסכהוראות  ניתנת  םוראות  אינה/אינן  לנ/ זה  או  יתנות  אכיפה 
או לפגוע בחוקיותן, תקפותן   י להשפיעכך כדכלשהו, לא יהא ב שהינה/הינן חסרת/חסרות תוקף מטעם 

תותאם בהוראה תקפה או ניתנת    או  ההוראה תוחלף  ובמקרה כזה  וראות ההסכםהואכיפתן של שאר  
 . יתה הרחבה ביותר האפשר רם זה, בצו וראות הסכהשל   פשר מיצויופן שיא אה, בלאכיפ

ד  י צד אחלח על ידה שתשהסכם זה. כל הודע הצדדים לצרכי הסכם זה הן כמפורט במבוא ל   תכתובו .22.8
  בדואר רשום  לוחמעת המששעות    72כעבור  יעדה  ו הגיעה ל ל למשנהו לפי הכתובות שלעיל תחשב כאי

 .ה מילילוח בפקסי מעת מש  ויד אשעות מעת מסירה ב 4או 
 

 ם על החתום: דדיבאו הצ ולראיה
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   תעריף - 1 ספחנ

 
 

 _______ _ מיום   __________ להסכם מס' 
 
 
 

 ההסכם. רד מק בלתי נפלהסכם מהווה חל 1נספח   .1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

עים וסופיים וסכם עם הקבלן הזוכה הינם מחירים קבגרת הה יצוע העבודות במסר כי המחירים עבור ב מובה •
בתוכם ה   שכוללים  כל  והעקיפעלויואת  הישירות  לת  הח  ביצועות  רצון  לשביעות  לכל  השירות  בהתאם  ברה 

 תשלום נוסף.   ם לא ישולם כל כרז וההסכם ומעבר אליהכני, מסמכי המטדרישות ותנאי המפרט ה
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 לןחי הקבאישור ביטו -2 נספח

     

   האישורריך הנפקת תא  ישור קיום ביטוחיםא
דע המפורט באישור זה אינו כולל  , בהתאם למידע המפורט בה. המיבתוקף פוליסת ביטוחמבוטח ישנה וח זה מהווה אסמכתא לכך שלישור ביט א

טוח יגבר  אים הקבועים בפוליסת הבינ ים באישור זה לבין התשמפורטבמקרה של סתירה בין התנאים ת, את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זא 
 שור זה מיטיב עם מבקש האישור. ח למעט במקרה שבו תנאי באיהאמור בפוליסת הביטו

 מעמד מבקש האישור  המבוטח / כתובת ביצוע העבודות*  מען הנכס  המבוטח  מבקש האישור 
עיריית  מ ו/או בע"  2010מי אביבים 

ות בנות  או חברו/  יפו -תל אביב
 "ל נועובדים של ה

 שם הקבלן: 
 

_______ 
 

ו/או קבלני  
 משנה  

 

 העבודות: 
ים ומתקנים   ו/או  בודות שיפוץ, שדרוג של מבנע

    עבודות ושירותים נלווים 

 

מזמין   ☒
 דות/השירותיםהעבו

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ 
 מען 

 ___________________ 
 מען 

 כיסויים 
 פרקי הפוליסה 

לפי   חלוקה
בולות  ג

אחריות או  
 ביטוח  יסכומ 

מספר  
 הפוליסה 

  ח נוס
  ומהדורת
 פוליסה 

תאריך  
 תחילה 

 תאריך סיום 
)ובנוסף   

ת  תקופ 
תחזוקה בת  

 חודשים( 12

  סכום/   למקרה ולתקופה האחריות גבול
 העבודה  שווי/  ביטוח 

  בתוקף נוספים כיסויים
  לציין ישם חריגי וביטול

  לנספח  בהתאם כיסוי קוד
 'ד

 בע מט כום ס

כל  
הסיכונים  

ות  ד עבו
 קבלניות 

  הלדוגמ הרחבות
  לפרט ניתן)

  לפרקי בהתאם
 (: ליסההפו

 ______    
_______ __ 

ויתור על תחלוף     309 ₪ 
 לטובת מבקש האישור 

 ן נזקי טבעכיסוי בגי 313
כיסוי גניבה פריצה   314

 ושוד 
 כיסוי רעידת אדמה  316
ש האישור  מבק  318

 מבוטח נוסף 
 ניותראשו  328
מוטב לתגמולי   324

 מבקש האישור  –ח והביט
מערך   10% עובדים  ליוע  רכוש 

דות אך  העבו
-לא פחות מ

₪  על   150,000
בסיס נזק  

 ראשון. 

 ₪ 

מערך   10% סמוך  רכוש 
אך  העבודות 

-לא פחות מ
₪  על   150,000

בסיס נזק  
 ראשון. 

 

 ₪ 

מערך   10% הריסות פינוי
העבודות אך  

-לא פחות מ
₪ על   150,000

בסיס נזק  
 . ראשון

 

 ₪ 

נזק ישיר הנובע  
כנון / עבודה /  מת

 חומרים לקויים

מערך   10%
העבודות אך  

-לא פחות מ
₪  על   150,000

בסיס נזק  
 ראשון. 

 ₪ 

ע  נזק עקיף הנוב
מתכנון ו/או 
עבודה ו/או  

 חומרים לקויים

במלוא ערך  
 העבודות.

 ₪ 

 בת. ות צול אחרי 302 ₪  4,000,000 ד ג' צ
  יקבלנים וקבלנ 307

 משנה  
לוף  ויתור על תח  309
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 משותפים אחריות בגבולות המוצר חבות ביטוח עם משולב מקצועית אחריות ביטוח לקבל יהיה ניתן)*( 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   האישורריך הנפקת תא  ישור קיום ביטוחיםא
נזק ישיר  

  למתקנים ו/או
כבלים תת  

 קרקעיים

מגבול    20%עד 
האחריות  

הכולל  
 . הבפוליס

לגבי נזקים  
עקיפים  
400,000   ₪ 

 האישור   לטובת מבקש  ₪ 
 ביעות המל"ל ת 315
שנגרם   כיסוי נזק 312

 כתוצאה משימוש בצמ"ה 
מבקש האישור    318

 מבוטח נוסף 
 ראשוניות  328
רכוש מבקש    329

 האישור יחשב כצד ג 
רעידות  

והחלשות  
 שעןמ

מגבול    20%עד 
יות  האחר

הכולל  
 בפוליסה 

 ₪ 

אחריות  
 מעבידים 

 הרחב שיפוי   304 ₪  20,000,000
ויתור על תיחלוף   309

 מבקש האישור 
מבוטח נוסף היה   319
 שב כמעבידם ויח

 ראשוניות   328 
 
ות  *(אחרי)

 מקצועית 

  ת.        
 רטרו:  

 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 

1,000,000  ₪ 
 

 אובדן מסמכים 301
 אחריות צולבת   302
 ב שיפוי הרח 304
ויתור על תחלוף   309

 לטובת מבקש האישור  
י יושר  מרמה וא 325

 עובדים
עיכוב /שיהוי עכב   327

 מקרה ביטוח 
 ראשוניות  328
  6ת גילוי תקופ 332

 חודשים. 
ת.   יט  ב  צר )*(חבות מו

 רטרו:  
 

____ 

 צולבת   אחריות 302 ₪   1,000,000 
 הרחב שיפוי   304
ויתור על תחלוף   309

 האישור  לטובת מבקש 
 ראשוניות   328
  12תקופת גילוי  332

 חודשים  

  ד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח : )בכפוף לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור. יש לציין את קוירותיםפירוט הש
 ג'  

 עבודות קבלניות גדולות   –בנייה  009
 עבודות חשמל / איטום / אינסטלציה 062
 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(  069

 ביטול/שינוי הפוליסה* 

בדבר השינוי או   האישור למבקש הודעה  וח משל לאחר  יום 90ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת  שלביטול   או  לרעת מבקש האישור שינוי 
 . הביטול

 חתימת האישור 

 המבטח: 
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 ודלכב

 "("החברה :בע"מ )להלן  2010ים  מי אביב

   121אה יבדבורה הנ

 תל אביב 

 

 3נספח 

 ן פטור מאחריות  הצהרה על מת  הנדון:

 

מס'   מכרז  פי  של  ל  203/22על  עבודות  וביצוע  מבנישדשיפוץ  ומתרוג  ו/או "העבודו  )להלן:  םקנים  ת" 
 . ו/או "ההסכם"( :"העבודות"ההסכם"(. )להלן "

בזאת הנכ  הננו מצהירים  שבנדון    נו משתמשיםי  רכבבבעבודותינו  ציוד    כלי  בבעלותנו  כמ ו/או  הנדסי  ו/או  ני 
נו  ר המשמשים אות ו/או מתקנים ו/או רכוש אח  ו ו/או בשימושנו לרבות וללא הגבלה כל ציודו/או באחריותנ

 לן: "הציוד"(. בנדון )לה עבודות שביצוע ה ב

 קמן:דלבהצהרה זאת, הננו מתחייבים בזאת כ ל אף האמורע .א

גין אובדן או  הבאים מטעמם מכל חבות ב  וא ו עובדיה ו/ליה ו/אהים את החברה ו/או מנ הננו פוטר .1
לביצ  אותנו  משמש  אשר  לעיל  האמור  לציוד  בנזק  ו/או  בבעלותנו  העבודה  מטעמוע  מי    ו נו  בעלות 

 י שגרם לנזק בזדון. מעט כלפי מ בודות, כל זאת לקשר עם הע ילותנו בלשם פע

ו/או גניבה של  ציגבי נזקי פר חריות לאיה ו/או עובדיה מכל  ו/או מנהל  חברה ה   הננו פוטרים את .2 ה 
לעיל ומוהציוד ה   ה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ותרים על זכותנו לשיבוב )תחלוף( כלפי החבראמור 

 מירה.גד חברות שולמעט כנ  בזדון שגרם לנזקכלפי מי ת למעט אל זבמקרה שכזה כ

או מי  /ו  ולרכוש שלנו ק לגוף  זמכל חבות בגין נ  ה וו/או עובדי ליה  נההננו פוטרים את החברה ו/או מ .3
קבלנ ו/או  צמטעמנו  ו/או  משנה  לעי י  האמור  בציוד  השימוש  עקב  כלשהו  שלישי  מובא  ד  אשר  ל 

ביצוען ש על  לצורך  מ  וידנ ל העבודות  ביצועאו עבורנ  י מטעמנוו/או  כל  ן של העבוד ו בקשר עם  ות 
 דון. בזזאת למעט כלפי מי שגרם לנזק 

ותעלה  .4 ו/  היה  דרישה  ו/או  תביעהא טענה  ו/או   ו  יק  מצדנו  על  המועסקים  משנה  בניגוד  בלני  דנו, 
  בותו מי מטעמה לרחייבים לשפות את החברה ו/א אמור לעיל, לרבות צד שלישי כלשהו, הננו מת ל

 ישא בה לרבות הוצאות משפטיות. שמי מהם י שלום ו/או הוצאהדיה בכל ת ו/או עובמנהליה 

כי    יםים ומתחייבצהיר מ  הננו .5 ונבזה  ו/או  ח  וט פוליסות לבייק את הזחנ ערוך  ני  ציוד מכאכלי רכב 
ם, במשך , כאמור בסעיף הביטוח להסכבביצוע העבודות  נוהמשמש אות  ציוד חפירה ו  הנדסי ו/או

תק  ה   ופתכל  עביצוע  ההסכעבודות  פי  בינינו  ל  שנחתם  _____ם  העבודות  ביום  לביצוע   _____
 . שבנדון

כימצהיו  הרינ  .6 בזה  פוליס   רים  ונחזיק  מקצ   לביטוח  הנערוך  עריכת  עואחריות  באישור  כאמור  ית, 
חתם  לנו אחריות על פי ההסכם שנלהסכם(, במשך כל התקופה בה קיימת    2נספח  )ביטוחי הקבלן  

 ועל פי כל דין. ע העבודות__ לביצו_______ _ום  בינינו בי

 

 

 באנו על החתום ולראיה 

 

 

 ד החותם( )תפקי  תם( החו שם)  ( המצהיר)חתימת 
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 4פח נס
 ם שבר מים מקומי / מצב חרומהלות הקבלן בהתנ

 
 

ר  משב ם זה, גם בעתידו בשוטף, כפי שמפורט בהסכייב להמשיך ולספק את השירותים הניתנים על הקבלן מתח
 חרום ע"י המדינה.  רזת מצבבעת הכאו  ת הרשות המקומית,תאם להגדר בהקומי, מים מ

 
כיידולקבלן   ע"  הרזהוכ   החברה  ע  חיוני  הי  כמפעל  ובמסגרתמשרד  של  תמ"ת  משקי  לריתוק  יפעל  עובדי    זו, 
 זה. סכםהדות, במסגרת ים את העובדים, לביצוע העבווכן לריתוק משקי של הציוד וכלי הרכב המשמש הקבלן  

 
הקבלן  ע במל  ההסכם  להעביר  חתימת  העועד  שמות  פאת  והאם  הזהות  תעודות  מספרי  הטורובדים,  ם  ים 

ת הציוד ואת  יר הקבלן רשימרי הרישוי.  כמו כן, יעב פהעובדים ומס  שים אתשמילואים, כלי רכב הממשירות מ
 .הסכםת ב ונשוא השירות עבוד הלרשות העובדים לביצוע מספרי הרישוי של הציוד העומד 

 
כן,   הקב כמו  ה יעביר  חתימת  במועד  לצו שמאת  הסכם  לן  כתגבור  ישמשו  אשר  העובדים,  בדים  העו  ותיות 

 ואים. אם פטורים הם משירות מיל הזהות ויציין ודות התעים, עם פרוט מספרי הקיימ 
 )אפוד מגן ושחפץ(.  -ערך למיגון העובדים בהתאם להנחיות פקער הקבלן י

 
המאפשרים גרירת    גרירה יידו בווי  גרת הסכם זה, יצובודות במסביצוע העל  ובדיםהע  תב, המשמשים אכלי הרכ

ובמערכות כריברשות החבריים  מצוה  מיכלי מים / ז ה  להודיע לתושבים    ת החברהא, אשר ישמשו  גפוניםמ  ה 
 .מנהל הפרויקטהוראות בנוגע למשבר המים או הפסקות המים, בהתאם ל הודעות שונות

 
חרום  זה על מהכר  די הקבלן בעת תפקי מצ  במידה  :  ים מקומיאו משבר מ צב  ב חרום או משבר מים  ויוכרז 

 .החברה שייקבעו ע"י דיפות,העבודות בהתאם לסדרי קבלן את העדי העובמקומי, יבצעו  
 

במ  יתגבר,  צוהקבלן  הצורך,  תיקוידת  ביצוע  לשם  לקיימים,  נוסף  עובדים,  המים  ותי  במערכת  דחופים  נים 
לשם  והב וכן  ל   בפריסת  יועס יוב  מים תחנות  במידה    חלוקת  כי  לתושבים,  דרך  ויוחלט  מים  לספק  ניתן  לא 

 החברה.   יסה שלפר את, בכפוף לתוכנית עירונית. זים ההמ מערכת אספקת 
 

הקמת  דבמי על  החברה  ותחליט  לחלוקת  ה  של  תחנות  האחזקה  לצוות  הקבלן  עובדי  יסייעו  החברה  מים, 
כולל   התחנות,  מחסומיםבפריסת  התח וגי  הצבת  הצבתדור  בת  נה,  בהובלתשלטים  סיוע  מים  חנה,  ,  מיכלי 

נייחים, ברזיות, מחסו פירוק    ,ובסיום המשברתחנות  ה  חר שיידרש לשם הקמתכל ציוד א  , אומיםניידים או 
 יוד למחסנים. התחנות והחזרת הצ 

 

עת  חברה לשת הולבחינת מוכנ  יקבע ע"י החברה, יערך תרגילאחת לחצי שנה, או בהתאם לתוכנית שנתית שת
עיל,  ם למפורט לבהתאש וייעו לצוות עובדי החברה ככל שיידר רגילים ויסבלן ייקחו חלק בתעובדי הק  חרום.

 ש לפריסת תחנות. ילוט וכל הנדר י מים, הובלת מחסומים, של ם, הובלת מיכוקת מיחל בפריסת תחנות 
 
 
 
 

 החתום:  ולראיה באו הצדדים על
 
 
 
 
 
 
 

                        __________________                                      _______________________ 
 הקבלן                                                                  "מבע 2010   מי אביבים                         
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 5נספח 
 ___ _______ תאריך:

 לכבוד 
 מבע" 2010ים חברת מי אביב

 .נ., .גא

 ות לשמירת סודיות התחייב כתבדון: הנ

 קמן:כדלאת זב ת/ומתחייב ת/מאשר    ח.פ. /ת.ז. ,    הח"מ 

לחברת מי   "(יםהשירותלהלן: " )  ת זה מהווה נספח לויבויבהסכם שכתב התחורטים  ם המפשירותין הבמסגרת מת .1
"  2010אביבים   )להלן:  ו/או אני עתחברההבע"מ  מידע  החברה,  מי מטעם  ו/או מ  רהחבהיד/ה לקבל מ"(, קיבלתי 

  .הבנוסח הכלול בכתב ז ביחותת התחייבורתו לידי, הותנתה בחתימתי על תו להלן( אשר מסיסודי )כהגדר
החברה ו/או של  ,  ובין בכל צורה או אמצעי אחר  פה-ן בעלבי  ,בין בכתב  נתון, עניין וכיוב',  דע,יכל מ  -"  סודי  עמיד"

ל /וחברה  הנוגע ל ו/או  י לרבות  ,  ל החברהכמידע ש  ך כלשהיזוהה בדרהמ  ו/אוברה  לות החפעי או  מידע מסחרי,  דע 
ו/א   קי,ספיננסי, טכני, ע לפעע לחברוגהנאחר  ו/או  ו מקצועי  כלכלי  ו/או  בעקיפין  הנוגע במישרין או  ו/או    הילותה 

באמצעות  ות  ללקוח ו/או  ביחד  הפועלים  גופים  הרוכשיםו/או  ו/או  לעסקממנה  החברה  שוענייניה  ,  , החברהל  יה 
שמות,נתוני,  משאביה מסמכים,  ם,  תהליכים,    כתובות,  תרשימים,  בדיקות,  תכניוחשיתמחקרים,  עבודה, בים,  ת 
חשב  חות,דו"  ,שיווקשיטות  ו  ו/אתוכניות   ניהול  מסמכי  שיטות  מאזנים,  שיטות  יונות,  מכר, עבודה,  יצור,  נתוני 
ור  ם,טיסטייסט  ווח, נתוניםוני פדיון, נתוני ר, נתמחירים ם קים, קשרי מסחר עת ספושימ, רוחותלקנתוני  שימות 
גופים    ספקים עם  שאו  ונתונפ , עבמגהחברה  באים  ו/ארטים  לכמויות  בנוגע  מחיאיכויו ו  ים  ו/או  או  /ורים  ת 

דדים של צהחברה ו/או  של  , פעילויות מסחריות ועסקיות  החברהם לעסקי  הקשוריפריטים  ותמחירים של מוצרים  
ובפעבחב  קשוריםם השלישיי שרטותחשיבים   הליכים,תילותה,  רה  פורמולות,  חישובים,  ,  תוכניות,  סקיצות,  טים, 

ל  ,"בכיוו  , פרטיםתאמורדיאג של    לידערה,  לחבבנוגע    ר לאינפורמציהוש מקעשויים לשמ, או הרהחבהמתייחסים 
עם צדדי תקשרות  אי התנום,  פרסעסקיות,    ותסודות עסקיים, תכני, תהליכי היצור, הפקה, תהליכי תכנון,  חברהה

י  למ שיימסר לי ו/או  חרת,  בכל דרך א  בין ופה  -, בין בכתב, בין בעל ריט מידע אחרו/או פ  זהחייבות  כתב התי  תנאג',  
העברתו לאחר או שימוש בו שלא ברשות  שידע  כל מי מטעמה ו, פעילותה ו/או פעילות מההחברבקשר עם  י  מטעמ

ידיעת מי מטעמי  ו/או ל  יע לידיעתהגי ר או  ה, הועבהופנאם    ביןין,  עקיפן או בשריבמי  -הכל  ו  ,חברהלולים להזיק לע
החברה ו/או  קשרות עם  תר להבקשאו  /ב ועק  מי,טעי ו/או על ידי מי מיד-ם הופק עלן איובבכל דרך אחרת שהיא  

השירותים  לשם עקמתן  ו/או  הצדדים  בין  ההתקשרות  במהלך  והכל  השירותים  ,  ביצוע  המש/וב  אגב  ואו  מתן א 
 תים.תן השירולמ הסכםראת לק

ו דיו מידע סודי שיגיע ליו חומר ו/או/א  כל חפץ ו/או מסמך ו/או מוצרהחברה  די  לא להוציא ממשרב  פק מתחייהס .2
זהרת  במסג לרהסכם  בב,  ידו  על  שהוכנו  כאלה  השירמהלך  ות  לחברה  מתן  בקשר  ותים  בקשר ו/או  אליהם  ו/או 

ת  י שכפול,דע הסודלבצע במילאחרים    ותשלהראו  ו/  עתיקלה  לאו  ו,ו/או תכניותיו  קיעסל צילום,  דפיס, העתקה, 
  ד.לבבמתן השירותים לחברה רת ולצרכי מסגבאלא  ,אחרת ו/או כל צורת העתקה

ברה,  והבלעדית של הח  המלאה  הבבעלותי של החברה,  וקניינה הבלעדויישאר רכושה    והנהסודי    מידעהוע לי כי  יד .3
במסירתו   הענקת  ואין  כלזכומשום  השהן  יות  המבמידע  הסוסודי.  ינמסר  די  ידע  ליו/או  ובכפוף בנ  ימסר  אמנות 

עלי  ילחובת והתחי  ותיבסוד  ולשמור  צורך הספציפי של ללבד  משהוא,  חר  ימוש אש  כל  ולא לעשות ב  יבותימלאה 
   .הסודי המידע ילו/או יימסר   מסרנ םרותים שלשממתן השי

שה  ובמידה הדרוצורך  , שלא לוש אחר בכל שימו  ו עשייתו/א  ום ממנלקיו/או חסודי  הכי מסירת המידע    ,יידוע ל .4
לגרום  ל עלולים  השירותים,  כבדיםנז  הלחברמתן  א  ,קים  חלקם  הפיכים,  לשאינם  ף  בלתי   י אנ  ,פיכךממוניים. 

על המידע הסודיר בסודיות מלאלשמו  בזאת  ת/מתחייב ו,  ה  ו/או להעביר  לגלות  ו/או למס/לא  ו/או  או לחשוף  ור 
 ו לאפשר לאחר/ים לעשות כן(, והכל בכל וציא מחזקתי )ו/או/או לה  ו לשכפלעתיק ו/או/או להצלם  ו/או לסם  לפר
כל אדם שהוא,  ל  ף הקשור בו,או כל מידע, ישיר או עקי/ו ולאו עיבוד שתוח ו/פיו/או כל  סודי  מידע  ל  ה ואופן, כצור

לידה הנדרובמ  גרתבמס  אלאל,  חו", בארץ או במורה או שלא בתמורההכל, במישרין או בעקיפין, בת    י דתעבושת 
כאמור  י  ייב לנהוג במידע הסודאני מתח, וברהחה  ובאישורהסודי    המידע  יליימסר  /נמסר  םהשירותים שלשמ  במתן

 זה. כתבב

 שפו בצורה כל שהיא,ם על כל עובדי ו/או מי שיפעל מטעמי אשר יחתב זה יחולו גלסודיות כאמור בכ  יויותיבתחייה .5
או  סודילמי  קיפין,בע  במישרין  מת  דע  העובדחייב/ת  ואני  הפועלים  כי  ו/או  התחלת  ים  טרם  התחייבו,  מטעמי 
 ויות בכתב זה.בתחייפחותים מההאינם   שרה על סודיות בתנאים איבות לשמירתחיהפעילותם, ב
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ו/או  סודי  מידע  יימסר  , שלא  ואחראי/ת לכך  ה/ערב  יאנ .6 כאמור,  מי  לפועלים מטע, לעובדי או    ילימסר  שישנמסר 
אדלכ ו/או  ל  שהואם  אגוף  אלא  כן  ,  אישורם  לכך  ובכתב  החברה  נתקבל  האמו.  מראש  אין  כי  לעמובהר  חל ר  יל 

רה בלבד, השירותים לחב  מתןדרוש להם לשם    הסודי  ע, שהמידהעבודה  י צוותחברל  הסודי  ין העברת המידעילענ
 לעיל.  , כמפורטבכתב זהיות מההתחייבוים ר אינם פחותודיות בתנאים אשובתנאי שהם מחויבים בהתחייבות לס

על  שמוא .7 הסודי ר  בטוחה  המידע  ובצורה  גמורה  שיידרשבכל  נקוט  או   בסודיות  על    צעד  הסולשמירה  די  המידע 
 מור.כא

המידע  לקטרוניים או בכל מדיה ו/או דרך אחרת( את  תב, באמצעים אך כלשהי )בין בצילום, בכרעתיק בדמנע מלהא .8
או   ואהסודי  או  על המלהעלות    מנעחלק ממנו  דריים אאלקטרונבאמצעים  כתב  או  מדיה  בכל  פרטים  ו  אחרת,  ך 

הסודי   המידע  על  ככלשהם  ממנואו  חלק  נחול  שהדבר  וככל  אלא  למת,  השירץ  ונ ן  לשמותים  סודיות  יתון  על  רה 
 מההתחייבויות המפורטות בכתב זה.אינם פחותים  בתנאים אשר

היווד  רהלחבודיע  א .9 עם  למיד  או  יע  ל  בדןדבר  חשש  חמסמך  כלשל  ן  אובד או  אמצ,  אחפץ,  אחר, עי  חומר  ו/או   ר 
 .יסוד חשש לדליפת מידע אמור על כלכרה חבודיע לא. כמו כן, סודיהכולל מידע 

לחא .10 עלברהחזיר  סיהראשונה    תה שדריפי  -,  עם  מיד  באו  ההתקשרות  המוקדם ום  לפי  שהיא,  סיבה  מכל  ינינו, 
עלו/או    יל  סר נמאשר    ,דע סודימיכולל  הר,  ו חומר אחו/אאמצעי אחר    חפץ,  , כל מסמך,  מביניהם ו/או  יד-הוכן  י 

ו על ידי מי  אידי ו/  על  ותיםן השירעם מתהשירותים ו/או בקשר    במתןי  בודתאו עו/הסודי  בקשר עם המידע    עבורי
לאחר   כי  אני מתחייב , המצויים בידי., חפצים ו/או חומרים כאמורמסמכיםהתקים של בצירוף כל הע  , וזאתמטעמי

קרה אין  כל משותי כל מידע סודי או כל חלק ממנו. באמור לא יוותר בר ומר כו/או החהחפצים    מסמכים,רת המסי
 סודי כאמור.  חר הכולל מידעם, חפצים ו/או כל חומר איו במסמכהסודי אבמידע כבון א תהיה לי כל זכות עיול

ד  מיי  הלחברכך  ודיע על  לה  ת/יבמתחי  י , אנומנק מחלכל  ו/או    הסודיאת המידע    פי דין למסור-על  אדרש במקרה ש .11
פובכתב,   לניסיונוולשתף  הנוגע  בכל  עמה  ככל  ו/או למנוע    תעולה  המיד  לצמצם  גילוי  את  הסוהאפשר  בכע  ל די. 

מלומבלי    מקרה, אני  לעיל,  מהאמור  למסורגרוע  על  תחייב/ת  הנדרש  סודי  מידע  חלק  אותו  את  ורק  דין  פ-אך  י 
 כאמור.

ו נחשפתי בצורה כל שהיא טרם  כל מידע סודי אליר עם  קף, בקשיינה בתולנה ותהתחו  פי כתב זהעל  חייבויותיי  הת .12
והחתעם    ההתקשרות התחייבות  החברה  כתב  על  לימה  החזה,  עלאחר  הת  תימה  במהלך חכתב  זה,  ייבות 

בין אם , ולבין החברה  ה ההתקשרות ביני בין אם הסתיימובכל עת לאחר מכן,  חברה  ים למתן השירותת וההתקשרו
 .היאיבה שה מכל סאו בוטל הופסקה נתה,שו

 זה. הסכם ת נחלת הכלל עקב הפרתא הפך להיוד שלא תחול על מידע שהוא נחלת הכלל, ובלבההתחייבות ל .13

מי מטעמי,  זה או לפי החוק, הרי באם אני, עובדי ו/או  חברה לפי כתב  לעיל ובכל סעד המוקנה ל  רוע באמובלי לפגמ .14
מ כלשהיפר  החויבות  עליי  זה  לפי  מוטלת  אה כתב  אזי  מחוי,  ליה  בגב/ת  החברה  את  ו/או פצות  הנזקים  כל  ין 

העלו ו/או  שהואו/או ההפסדיות  ההוצאות  וסוג  מין  מכל  שיגים  לה,  ה  רמו  ההפרה  לעלולים  ו/או  עקב  לה  היגרם 
שייגרמו  הנ"ל הח  ו/או  את  לשפות  מתחייב/ת  ואני  כלשהו,  ג'  דרילצד  עם  מייד  הראשונהברה  השתה  ג',  וצד   יה 
ידי,   יבות זה עלהתחיבגין כל עילה אחרת שמקורה בהפרת כתב מידע סודי ו/או  זליגתה בגין את החבר הו יתבעכלש

ו/או מי   או על פי כל דין, לפעול   על פי כתב זה  מבלי לגרוע מכל סעד אחר  ,ת החברההא זכאי. כן תמטעמיעובדי 
צו כנגדי  צולהוציא  ו/או  מניעה  לביצועוי  כבע  ווים  ו/או  סעין  זמני  ל  מי  ד  את    תודיעאביבים  אחר.  לי  ותיתן  לי 

מי   יו על ידעם קבלתר אלי  יועב  ו/או החומר הרלוונטי  כתב התביעהעה והאפשרות להתגונן בפני דרישה ו/או תבי
ל אביבים  מי  בתביעאביבים.  תתפשר  הסכמה  א  ובכתב,  מראש  לכך  הסכמתי  קבלת  ללא  אלא  ה  תסורב  שלא 

וטעמים סבירימ לקיחתם  על  אחר  תוך  שיות  אי הסתוצאות  כל  מי אביבים  כמה  כל  אמור.  לי בכתב בדבר  תודיע 
 אמור בסעיף זה.כנטי לי טען רלבנזק נ זק אוכל גורם שהוא בגין נ בכל עת ע"יליה דרישה שתשלח א

  לבין סוך ביני  סכ  עניין ו/או  השיפוט לגבי כל  תב התחייבות זה חל הדין הישראלי וכי סמכות על כ, כי  ם/הימסכ  יהננ .15
המוסמך  בית המשפט  של    ו הקשור אליו, נתונה לשיפוטו הייחודינובע מכתב זה ו/אע"מ הב  2010  י אביביםחברת מ

 . משפט אחריפוט בעניין זה לכל בית שסמכות  לא תהיהד וכי בלב ויפ - אביב-בתל

      .יידללק ממנו ל חהסודי או כ המידעדם להעברת דלעיל הינן תנאי מוק יכי התחייבויותי יע לידו .16

 היום: חתום על ה תיראייה באול

 ____ ____ימת מורשה/י חתימה: ________________חותמת + חת

 _ ______________ תפקיד: ____ י: _________________יד -על

 כל דבר ועניין בשם הקבלן  ל המוסמך לחתום ולהתחייב
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 בטיחות וגיהות - 6נספח 

 כללי  .1

 .קנותובדקד  מנותבמיו, ות בקפדנו עמ  חתםשנ םהסכה  את לקיים מתחייבהקבלן  1.1

עובובדיוע לבטיחות בנוגע האחריות מלוא את צמוע על לוקחהקבלן   1.2 פועל  כ והציבור  חברהה די, 
 אירוע או תקלה,  תאונה  למנוע מנת על הזהירות  אמצעי בכל לנקוט חייבומת ,תועבוד של אוצי

 . כלשהו חריג

 

 חקיקה  .2

 :לרבות ,דבעתי שיפורסמו וא  פורסמוש טיחותהב ותקנות וקיח כל עפ"י דלעבו מתחייב הקבלן 2.1

 . תקנותיהו 1970 (ל"תש - חדש נוסח) בעבודה  הבטיחות פקודת 2.1.1

 .ונותי ק ות 1954 - ד"התשי ודהעב ה על הפיקוח ארגון וקח 2.1.2

 .יוותקנות 1954 - ד"התשי החשמל חוק 2.1.3

 .תיוותקנו 1953 - ג"התשי  הנוער עבודת חוק 2.1.4

 .עבודתו  על להח אחר דין כל 2.1.5

אחר  כל של  או ברההח של הבטיחות ותוהורא דין כל ותהורא על לשמור בחיימת קבלןה 2.2  גוף 

 .בעתיד ולויח  רואש היום החלות

 

 הכרת העבודה  .3
 לאופי מודע והינו,  אליו  שההגי דרכי את  חןוב וסביבותיו העבודות  ועצבי םבמקו קרבי כי הירמצ הקבלן

 . טיחותיתב  עבודה עןלמ נקוטל שי בהם מצעיםולא בה הכרוכים  ניםלסיכו ,העבודה
 
 עשה מסוכן צוע מ איסור בי .4

 או מעשה  ל מכ ולהימנע הבטיחות יכלל כל על נית ד קפ שמירה תוך העבודות את לבצע מתחייב הקבלן

 .כושלר או/ו לאדם סכנה  להוות וליםהעל חדלמ
 

 העבודה  השגחה על .5

 העבוד הלמנ ימנה,  שדור החוק בהם םובמקרי עבודה אחראיהעבודה   תחילת  עם מיד ימנההקבלן   5.1
 . ועביצ ומהנדס מוסמך

 השגחתו תחת  חותיבטי באופן בצעתת,  משנה קבלני י"ע עבודה לרבות,  בודהע שכל יוודאקבלן  ה 5.2

 . קודם ףסעי בתת כמפורט מינה אשר ,וחוכ  בא של והמתמדת רההישי

 בודה אתר הע .6

 . הטוח וב מסודרת , הנקיי בצורה  העבודה ביצוע מקום את להחזיק מתחייבהקבלן  6.1

 . העבודות ביצוע וםמק בתוך ובטוחות אותותנ גישה רכיד להתקין מתחייב ן הקבל 6.2

 
 אזהרהעי צגידור, שילוט ואמ .7

 נסיםפ רבות, לאזהרה תמרורי ,גידור,  שמירה:  אהו  וחשבונ  לע ולהחזיק קלספ,  להתקין מתחייב ןהקבל

 של תםחיוונו ותםטיחולבה  המבנ ןלביטחו מספקת בכמותו תקניים זהירות אמצעי ושאר מהבהבים

 או  ישראל רת  טחברה, משה כוח בא ע"י  שיידרש כפי או בכך צורך שיהיה םמקו  לבכ ,עובדיםוה ציבורה

 . כלשהי וסמכתמ שותר מצד ההורא  י"עפ  וא  דין י" עפ דרוש יהיהש
 

 סית ייה ובנייה הנדבנ עבודות .8

 . ה(בני תודועב ה  )בעבוד  הבטיחות תקנות י"פע  יבוצעו הנדסית בניה או בניהעבודות  8.1

 ומ עצ על לוקח  והוא ,  הבניה עבודות ביצוע את עליו הטילה ההחברש כמי,  ראשי קבלן נוהי קבלןה 8.2
 (.הבני  עבודות) בעבודה חותיהבט  תקנות תהוראו צועביל הכוללת האחריות  את הבניה מבצעכ

 שמשכה ,  סיתהנד בניה או בניה ת עבוד כל על האזורי העבודה  למפקח להודיע במתחיי לןהקב 8.3

 .דהבעבו הבטיחות ודתלפק 192 בסעיף שכנדר ,ותשבוע 6 על עולה ויהצפ

 חפירות  .9

 ח"שמהת (ייהבנ  עבודות)  בעבודה הבטיחות תקנותל בהתאם רהחפי עבודות לבצע מתחייבהקבלן   9.1
 ר. עפ ועבודות רותחפי - ' ט פרק ובפרט 1988

 .ותיהןדריש  י"ועפ הנדרשות הרשויות עם חפירה כל לתאם ידאג בלןהק 9.2

 
 

 ת יסוהר .10

  - ח" התשמ(  בנייה עבודות )  בודהבע הבטיחות תקנות ל תאםבה הריסה תעבודו צעלב חייבמת  הקבלן
 .הריסות - 'י פרק טבפרו  1988
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 ושביריםת תלולים גועל ג  עבודה .11

 עבודה) בעבודה הבטיחות לתקנות בהתאם תתבצע לקיםחלק או/ו לוליםת או / ו שבירים גגות על הדעבו

 . 1986 -  ו"התשמ ( יםתלול או ריםשבי גגות על
 

 ובה עבודה בג  .12
  בעבודה  הבטיחות  תקוד פל בהתאם לעומק אדם נפילת למניעת רשיםהנד האמצעים בכל ינקוט הקבלן

 בטיחות ולתקנות 1988 - ח"( התשמבנייה עבודות)  בעבודה ותחהבטי  לתקנותו 1970 - ל"תש(  חדש נוסח)

 . ההעבוד וםקי  יבותבנס  חייביםהמת הזהירות  לי ולכל, 2007 - ז"תשסה (בגובה עבודה) בעבודה
 

 מוקף בחלל עבודה  .13

 טיחות הב לפקודת  בהתאם תתבצע '(וכד כליםמי ,ביקורת תאי,  ביוב לכוכי כניסה מוקף )  םבמקו עבודה

 . מוקף םבמקו עבודה - תהבטיחו הוראות י" ועפ 1970 - ל"תש ודהבעב
 

 ת חשמל עבודו .14

 . לחשמ ה חוק י"עפ מתאים שיוןרי בעל חשמלאי י"ע  יבוצעו חשמלעבודות   16.1

 . חי מתח חתת שמלח עבודות עיבצ לא  ןהקבל 16.2

 שירימכ חיבור/ניתוק  או חשמל למקור רותתחבה,  החשמל זרם החזרת/חיבור ,החשמל זרם ניתוק 16.3

 . במקום האחראי האחזקה עובד או היחידה נהלמ של ובאישורו בידיעתו קרו אך תיעשה חשמל

 תקניםב  עומדיםה  קיניםת ם מטלטלי ייםידנ חשמליים עבודה בכלי להשתמש מתחייבהקבלן   16.4

 . כפול דודבי יןלעני 

 בין,  (פחת  מפסק)  דלף לזרם מפסק שבו ח ללו מחובר יהיה הארכה לכבל המחובר עבודה כליכל   16.5

 .נייד  הואש ביןו קבוע שהלוח
 במוליכי  ימושש לעשות  לא וכן  השגחה  ללא כלשהם חשמל ירימכש להשאיר שלא מתחייבהקבלן  16.6

 .עבודהה םבמקו גלויים חשמל

 

 רכים ודות בדעב .17

 מאת בדרכים  ותבודע  לביצוע בכתב היתר לו ניתן באם ורק ךא,  בדרכים עבודות לבצע מתחייב לןהקב

 . דין כל להוראות ובהתאם נאיות י"פ וע שראלי ומשטרת פותל אביב י עיריית
 

 ש גלויה דה באעבו .18

 שא או צותניצו  ותוצרלהיו  מתגורה אחרת עולהפ  וכל ריתוך ,חיתוך ,חימום :  כגון עבודות ביצוע בעת
 יבויכ  אמצעי וםקי תלרבו,  פיצוץ/האש התפשטות למניעת צעיםהאמ בכל לנקוט לןהקב לע,  גלויה

 '.וכד חציצה, םליקיד ומריםח של  טרולני ו הרחקה,  זמינים
 

 הקבלן  וכשירות עובדי  מקצועיות .19

 של פיקמסמספר   הז הסכם י"עפ העבודות ביצוע צורךל חשבונו על להעסיק מתחייב הקבלן   19.1

 לביצוע והמתאימים  הדרושים כישוריםה להם שיהיו ,ותהנא יתמקצוע רמה בעלי דיםעוב

 . צורך י"עפ הכשירםל וידאג ,תודובהע

 זה הסכם י"עפ   ותיתבטיח  לעבודה ורהקש בכל חשבונו על ובדיםעה את  להדריך מתחייב ןבלהק 19.2

 .כך לשם נדרשה המידע את להם ולמסור

 ולאחר יתרפוא  מבחינה בודהלע  ירכש יהיה מומטע  מי וא /ו דיועובמ עובד  כל כי מתחייב   הקבלן 19.3

 . דין כל י"עפ  רושותהד תהרפואיו הבדיקות כל את שעבר

 

 י יש מגן א ציוד .20

 כנדרש,  מטעמו  למי  או /ו  למועסקיו ו א/ו לעובדיו יםומתא  תקין  אישי מגן ציוד  לספק מתחייב הקבלן 

 אםבהת וב משתמשים  שהם יפקח ו ,  1997 - ז "התשנ  (שיאי מגן  ציוד )   בעבודה  הבטיחות בתקנות

, גשםי  ילמע ,  אוזניות,  מגן משקפי,  כפפות,  םבעיו כ,  מגן קסדות ,ביגוד,  בטיחות נעלי :תלרבו ,לייעודם
 . זוהר וביגוד מגובה נפילה ניעתלמ ציוד

 
 

 וחומרים ציוד כלים  .21

 . בודההע לביצוע ימיםוהמתא תקין במצב יםוחומר בכלים להשתמש מתחייב בלןהק 21.1

 . כך לשם שהוקצה טוחב במקום ימצאו יםהחומרו העבודה יכל  כל כי ידאג ןבלקה 21.2

 יהיו'  וכו  ההרמ אביזרי   ,ההרמה ליכ  ,התעבורה כלי,  הנדסי  -  מכני  יוד צ  לכ כי מתחייב בלןהק 21.3

 .בתוקף רישיון או/ו תוקףב בדיקה תסקיר ובעלי תקינים

 ראח תעבורה  בכלי  והגנ  וכל ההרמ  מכונת עילמפ,  הנדסי-י מכנ ציוד מפעיל כל כי מתחייב בלןהק 21.4
 .בתוקף ורישיון רשתהנד הסמכה בעלי ויהי 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 "עסקי שמור"

 61תוך מ 43מוד ע

 יות צמשמעת והטלת סנק .22

 על ממונהההחברה/ כח  בא הוראות  כלל מעו יש טעמו מ  מי או /ו ומועסקי או/ו עובדיו וא /ו הקבלן 22.1

 קיום לבש או זה הסכם מתנאי תנאי מילוי יא בגין עבודה הפסקת בדבר הוראה לרבות, ותהבטיח 

 .רכוש וא/ו לנפש אחר וןסיכ

 מטעמו העובדים  כל מתירש את,  הבטיחות על הממונההחברה/ כח אב  דרישת לפי  מסור י לןבהק 22.2

 רכב כלי  ,יודלצ השייך אחר   ר הית וכל  תעודה ,רישיון ל כ ישהדר  י"עפ ויציג ים שיאי פרטים כולל

 ה. חברה אתמ בבכת יתרה  ילפ אלא,  דיועוב שאינם עובדים קיעסי לא הקבלן .מפעיליהם או

 הערכת כי  םמסכי הקבלן - הקבלן י"ע הבטיחות ראותהו הפרת בגין יודלצ או למקום נזק םנגר 22.3

 סכום  מכל זיקוז  זה וסכום   הקבלן את בתחיי  החברה מטעם מפקח י " ע שנעשתה  כפי הנזק  ישוו

 . עימו ההתקשרות הסכם לפי לקבלן יעהמג

 - זה בנספח  המופיעות  הדרישות אחר עמםמט מי או  וסקימוע או/ ו  יועובד  או /ו  הקבלן אמיללא   22.4
 יםהמגיע  מהסכומיםו  קוזז יזה, אשר   סכםה ל  10ות לפי המפורט בסעיף  קנס להטילה ת החבררשאי

 . םההסכ י"עפ לקבלן

 
 

 הקבלן  הצהרת

 "י  ועפ יופ על לעבוד  מתחייב אני וכי הבטיחות נספח תוכן את והבנתי אתיקר כי  בזאת הירמצ מ"הח  אני

 .יןד כל ותוראה
 
 
 
 
 

_____________                _______________                  ___________________ 

 תאריך                                          הקבלן חתימת                                              הקבלן שם              
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 ות בחוםים לעבודם מיוחדאיתנ -( 2)6פח נס
 

 __________ תאריך :                           

 לכבוד
 מ )להלן: "החברה"(בע" 2010ם  יביבמי א

   121הנביאה ורה דב
 אביב  תל

 א.ג.נ.,
 

  עבודות בחוםמיוחדים לביצוע תנאים  הנדון : 

והל  בקיום הנ  ו, מותנהל מטעמנועו/או כל הפו נע עבודות כמוגדר בהסכם על ידכי ביצו  ,הננו מאשרים בזאת
 שלהלן: 

עבודות  המונח   .1 ביצוע  פירושו:  בחום"  הכרוכות  הכלש"עבודות  רכן  קשה  הלחמה  עבריתוך,  בודות  ה, 
, השחזה, חיתוך דיסק, הבערת חומרים וכל  (, עבודות קידוחגון חיתוך, זיפות ואיטוםכמבער )מצעות  בא

 להבות.   או/ועבודה הכרוכה בפליטת גיצים 

שנבצכ .2 "עבודוכל  בחום"ע  )ל  נמנה  ,ת  מטעמנו  ל  -  הלןאחראי  כי  לוודא  שמתפקידו  א  "האחראי"( 
 זה.  נוהל ות בחום, שלא בהתאם לוצענה עבוד בת

ת .3 ב בטרם  יסיירוציחילת  בחום,  העבודות  המ   ע  בשטח  הרחקת  האחראי  ויוודא  העבודות  לביצוע  יועד 
שלחומרי ברדיוס  סוג,  מכל  דליקים  בימ  לפחות מטר    10  ם  העבומקום  בחום,צוע  חפצים  כאש  דות  ר 

 רטוב. זנט יכת אסבסט או מעטה ברק, כגון שמ י דל לא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליקים ש

ימנההאחרא .4 )  י  אש  כצופה  ישמש  אשר  אש  -  להלןאדם  מתאימים  "צופה  כיבוי  באמצעי  המצויד   ,)"
 בחום.עבודות ה  מקום ביצועת בם לסוג חומרים הבעירים שבסביוישימי

מבצע .5 אהעב   ליד  "צופה  יוצב  כיודה  ביצועה,  עת  כל  להשגיח  שמתפקידו  ניצוצות  אש   ש"  אינם    או 
 . ריפהמתפתחים לכלל ש

דקות מתום ביצועה, תוך שהוא מוודא    30בודה, לפחות  שיך ולהשגיח על סביבת העמאש" לה"צופה  על   .6
 ת. זרונותרו כל מקורות להתלקחות ח  כי לא

על פי  ו ין ות נוספים להם הננו מחויב על פי כל דוכל תנאי בטיח תיימאל התניה מינ ה מהווה  נוהל ז כי  ,מובהר
 לעיל.  האמור  יפו על הסכם יוסדר בסת ביטוח שערכנו כמוג פולי 

 על ביצוע נוהל זה.  י קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמנו יקפידודא וערבים לכך כהננו מתחייבים לוו

 

 

 

 ום אנו על החת ב הולראי 

 
 
 
 
 

 ותם( )תפקיד הח  חותם( שם ה)  ( מצהירה)חתימת   
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 נספח 7 הצהרת הקבלן לשמירה על איכות הסב יבה 
 
 
 הסבר כללי  .1

החוקהעי     תגון  של  הי  אאחומי  על  והגנה  לשמירה  במסחריות  הסביבה  בביצוע  יכות  הקבלן  פעילות  גרת 
, תקנות,  וקיםבחקיקה )חמעוגנים  ה  םבתייביל נושאים סש  םרחבה ביותר וכוללת מגוון עצוהעבודות בהסכם  

עז מקומ חוקי  מחוזיות  ארציות,  מתאר  תכניות  והוראות  (יות ר,  להג,  המשרד  של  המנהליות  סביבה  נת 
נפ  עת. שיקולי איכות הסביבהלת מעת  תעדכנוהמ רד מכל תכנית, פרויקט או פעילות של מי  הם חלק בלתי 

ולנא להבטיח  במטרה  וזאת  שמי  וטקביבים  הסב  רה בצעדי  מצד  על  ומניעיבה  תהאחד  הגורמים  ת  ליכים 
 מצד שני. ניםפגעים או חושפים את תושבי העיר לסיכולמ

                
 ם על ידי פסולת, זיהום ע"י חומרים  הום מי ים, זיהורעש ורוח, זיהום מים, זי  אויר, זיהום :סביבתי מפגע      
 ד'. קרקע וכ  הום גזיזיהום קרקע, זי  מסוכנים, זיהום ע"י קרינה,      

 
 הסביבתיים  טים ההיב .2

 
בה או  גע מהסבילהיפ שירות מטעמה שעלולה   קבלן הנותן או כנית, פרויקט או פעילות של מי אביביםכל ת

 ה. בלפגוע 
 

 רעש 2.1
 

 לעמוד בדרישות החוק והתקנות.נושא רעש צריכה כל הפעילות ב  
 

 
 יראיכות או 2.2

  
 . ק והתקנותישות החומוד בדר לעויר צריכה או כל הפעילות בנושא איכות

 
 רינה ק 2.3

 
 . וק והתקנותחת ה ילות בנושא קרינה צריכה לעמוד בדרישוכל הפע   

 
ת  איטום נגד חדיר ות בנושא גזי קרקע, חובתצהתייע אזורי זי קרקע,ות גבדיקות קרקע, בדיק 2.4

 גזי קרקע
 

 רקע כללי 2.4.1
 

מקורות  את  יתן לסווגקרקע. נ לזיהום  שדים או יש חקי נמצאים מספר רב של אתרים בהםאביב  -במחוז תל 
 ווה ובעבר לקבוצות הבאות: הזיהום בה
וק, מוסכים ואתרי  לנות תדים, תח עשיה אחרלי ת התעשייה הצבאית, מפע   תכת, מפעלימור מפעלי גימ 

ם  קמחוז, חלקם אתרים פעילים וחלוצעו פעולות חקירה ושיקום במאות אתרים ב בעשור האחרון ב פסולת.
ים  יהום נרחב של מי תהום בחומרים אורגניאביב קיים ז  –תל חוז בנוסף במ  זה מכבר.שנסגרו ה מתקני תעשי

קרקע שמעל  במי התהום מתפשטים בגז ה מצוייםהמים האדי המז נים.פים ממקורות רבים ושו עילים ונדיר
ונים  נימקלטים וח ם,יקרקעיים כדוגמת מרתפ –ים תת  הום.  אדי מזהמים אלו עלולים לחדור לחללמי הת

 ם. הצטבר בהול
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   1  קע טיפול בזיהום קרקע וגזי קר –אביב  -תל אב במחוז  תכנית 2.4.2

 
לו  קירה והשיקום של אתרים אחשלבי הלבין  סטטוטורייך ההסדרת הממשק בין ההל לצורך

  וזחוגזי קרקע. התכנית מיושמת במטיפול בזיהום קרקע  -אביב תכנית אב –תל הוכנה במחוז 
 .2010שנת  ו החל מולתל אביב כ 

 
 קרקע/ גזי קרקע/ מי תהוםלטיפול בזיהומי  חברהנהלי ה 2.4.3

 

יבה הכינה  בגנת הסשרד להוף עם המבשיתיפו   –יריית תל אביב סביבה של עהות  הרשות לאיכ
הם מיושמים ים שהוו בסיס לתכנית האב שנסקרה לעי'ל והמקומית שני נהלואישרה בועדה 

 ת בארץ.יומ בכל הרשויות המקו
 .   2גן"  יה במרחב תע"ש "מובנ   יכי תכנוןנאים בהלמידע ות ן מת •

 . 25/7/2001ת בתאריך יקומהנוהל אושר בועדה המ      
מית בתאריך  אושר בועדה המקו 3זהמים  מוכחות יתור נ ומים לא   קרקעביצוע סקר   •

17/10/2001 . 
 

 עמפת איזורי זיהום קרקע וגז קרק 2.4.4

ל עירית  ש  GIS-מערכת הותוטמע בהסביבה ת המשרד להגנל שהמפה נמצאת באתר האינטרנט 
 תל אביב. 

 רא: קבמ במפה מספר קטגוריות כפי שהן מופיעות
אזור בו    חובת ביצוע בדיקות קרקע,  בו חלהאזור  מי תהום,לי לגיש להחדרת מי נגר עיאזור ר
ובת ח  הבדיקת גזי קרקע, אזור בו חל  בת מיגון מבנים, אזור בו חלה חובת ביצועחלה חו
 . גזי קרקעבנושא  ותהתייעצ

ת בו  וורייכולה להיות באיזור בו חלות כמה קטג  בקשה להיתר בניה רביםבמקרים 
איזור  קרקע ובדיקות גז קרקע ו  תבדיקו  ביצוע חלה חובתבו  במקביל למשל : איזור/זמנית

 רת מי נגר עילי. רגיש להחד
 

סופי אישור  לתרקע עד לקבק זדיקות לגילוי קרקע מזוהמת וגשלביות תהליך ביצוע הב 2.4.5
 סביבהנת ההמשרד להגשל 

 
שרד  יש לפנות בנושא זה למת גז קרקע  ודיקחלה חובת ביצוע בדיקות קרקע וביצוע בבאזור בו  
 אביב.-למחוז תביבה בלהגנת הס

. היועץ מכין   4ץ קרקע מוסמך ומוכר מתוך רשימת היועצים  שירותיו של יוע  על היזם לשכור את  .א
ות לאיכות  ביבה עם העתק לרשת הסמשרד להגנ ממציאו לבמגרש ור שימוש העב ביגסקר הסטורי ל

 הסביבה. 
 .ע הסקרבה לביצוהסביהנחיות המשרד להגנת   טורי ינתנוסהה   בהתאם לממצאי הסקר .ב

רד להגנת הסביבה. לאחר אישורה מתבצע  יגום לאישור המשהקרקע ימציא את תכנית הד יועץ  .ג
 . יזות מעבדהנלא על הדיגום ונשלחות הדגימות לבפו

אישורם לגבי המשך הטיפול בקרקע  נת הסביבה מתקבל להג אות למשרדצאת התוצלאחר המ .ד
שאין צורך   םם מראיהממצאירקע או שזי קחלה חובת איטום נגד גהחלטתם אם   מת,המזוה

שות המים לגבי  ם רבים, בהתאם לממצאים, שיש דרישות של רות. קיימים מקריבפעולות נוספ 
 , חקירה  וםה הטיפול במי הת

 . 5טור  ניו
 

 
 .  0920רקע שנת זי קגיהום קרקע וטיפול בזסביבה ללהגנת ה הפנים והמשרדוטת תכנית האב של משרד  טי 1

 
 ה במרחב תע"ש "מגן". יאים בהליכי תכנון ובנמתן מידע ותנ 2

 
 מזהמים. .  תע ומים לאיתור נוכחורקביצוע סקר ק 3

 
 צי קרקע / גזי קרקע .רשימת יוע 4

 
 מזוהמים.  תחום שיקום מקורות מים  מול מנהלת לם יש לפעויברשות המ 5
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 ע קרק ם נגד גזיאיטו 2.4.6

 
ים על  צביע בהם ממצאי גז קרקע מ ( ובאזוריםהבמפלה חובת איטום נגד גזי קרקע )כמפורט  באזורים בהם ח

 כך: מחייבים איטום יש לפעול הזהמים כחות מנו
 

 . 6   ירותיו של יועץ איטום מוסמך מתוך הרשימהלשכור את ש •
 סביבה.ות הרשות לאיכע ומים בראי קרקאחבדיקתו של ל  ללהמציא דו"ח איטום במיי  •

 יה. אישורו יעוגן נושא האיטום בהיתר הבנ   לאחר     
ורת בשטח  ים את האיטום, לזמן לביקמ בצילו , לתעדטום בשטחהאי  איטום ללוות ולפקח על על מהנדס ה •

  תעוד בשלב יקתיא אישור על ביצוע האיטום + אי קרקע ומים ברשות לאיכות הסביבה ולהמצאת אחר
 כלוס. ת גמר/איתן תעודמ
 

 זי קרקעהתייעצות בנושא גזור אי 2.4.7
 

חל  המיושם יבה  ויכות הסבת לא ד להגנת הסביבה והרשוה בין המשרנחרו בהתאם לנוהל עבודה שיושם לא
נות למשרד להגנת  צורך לפ אין בת התייעצות בנושא גזי קרקע ורים בהם חלה חובאז 2013מחודש אפריל 
 הסביבה.לאיכות   ם ברשותמיראי קרקע ואחלהסביבה אלא 

   
 

 ום קירת זיהום מי תהח 2.4.8

 

  עיש לבצזהמים  נוכחות מעל   מצאי גז קרקע מצביעיםתהום או מ י ם מבכל מקום בו קיים פוטנציאל לזיהו
שיקום מקורות  ת המים. יש לפנות בנושא זה למנהלת תחום תאם להנחיות רשוחקירת זיהום מי תהום בה

ירה ודיפון עד  תתבצע פעילות חפ ם לארת מי תהודרשת חקים בהם נריהמים. במק ות שמים מזוהמים בר
מת מתקן  קו/או התהום  וע של מי ר קבודדים( בהם נדרש ניטום מצבים )בייימלקבלת אישורם הסופי. ק

פיע במפת זיהומי קרקע וגזי  ור רגיש להחדרת מי נגר עילי למי תהום מו באתר הבניה. איזלטיהור מי תהום 
בו קיים זיהום מי תהום מוכח או  . איזור 4ב/34"א  לתמ ופף ברובו דומים החקווים א וובקווים מק  קערק

י התהום  או החדרת מי נגר עילי למ/הום( ות מי תות, השפל ונסא בניה )כגון קידוחי כל . פעולות הייאלפוטנצ
בי  לגת המים הן  שור זה יש לפעול בהתאם להנחיות  לגרום להתפשטות הזיהום האקוויפר. באיזורעלולים 

 פן ההחדרה/איסור ההחדרה. חים, והן לגבי אוקידום וביצוע ת מי תהוהשפל
 

 בסט  סק אהיתר לפירו 2.5

 ות שבורים. אסבסט מדובר והאם יש לוח מה מ"ריין בככתום ולצצבע מן בהגשה את האסבסט ביש לס
 

ין  ני הסביבה בע נתגפורק בהתאם להנחיות המשרד לה מ"ר אסבסט ושלם : י  50  -וק אסבסט מתחת לפיר •
 .  7סט ופינוי מוצר אסב מצמתאסבסט מצוע עבודת ביצו

רד  ששל המ ק מזיקכנית לאבה הטייב בקבלת אישור הועדת שבורים חולוחמ"ר ו/או   50פירוק אסבסט מעל  •
  .  8להגנת הסביבה 

 מזיק לפני ניפוק ההיתר. ר המשרד להגנת הסביבה מהאגף למניעת אבק להמציא את אישו יש
נה לוועדה הטכנית לקבלת  והוא זה שפו.  10  9שה אסבסט מורשל קבלן ירותיו ש ן לשכור אתבל קעל ה

הרישוי העירוני עם   ןר למכו האישו  המציא אתיש ל ס' ימים מיום הפניה.  ונפק תוך ממור אישורה. האיש
ור  ישאט על פירוק אסבסט לפני קבלת בסט ברשות לאיכות הסביבה. חל איסור מוחללרכז רעלים ואס העתק

נו  אי –ק א' כעובד אחראי של קבלן אסבסט ינו מופיע גם בחלמו א אסבסט שש בה. סוקרנת הסביהג המשרד ל

 
 טום. ועצי אירשימת י 6

 
 . 29.1.12וצר אסבסט. מעודכן לתאריך מסבסט מצומצמת ופינוי בעניין ביצוע עבודת אנת הסביבה להג דהנחיות המשר 7

 
 . 25.12.11 -ם מעודכן ליצמנט במבנ -דות פירוק ופינוי של מוצרי אסבסטהסביבה בעניין ביצוע עבו הנחיות המשרד להגנת  8

 
 ק א'( . )חל3.1324.ם ואבק מזיק מישל האגף  חראיים עובדים אבלני אסבסט ורשימת ק 9

 
 )חלק ב'(. 24.3.13בסט מיום סאסבסט פריך וסוקרי א מירשם מפקחי 10
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 בודות אסבסט. שאי לבצע ער
 .  11ם בלבד מורשי ה לאתריםיפונ האסבסט 

 

 חומרים מסוכנים 2.6

 

 כה לעמוד בדרישות החוק והתקנות. כל הפעילות צרי   
 

ירות, בכלל  ע השמהלך ביצויבתיים בגעים סבמפהיווצרות  וענת הקבלן לפעול ככל שיידרש למ באחריו 2.7
 מניעת פיזור השפכים לסביבה. זה , 

 

נושא איכות הסביבה  בהנדרש המידע עובד את לכל דרכה לעובדיו ולמסור בלן לספק הקת הבאחריו 2.8
  יןדדיו לעבודה בטיחותית ע"פ כל ולנקוט בפעולות הנדרשות על ידו ושל עוב ה לפעילותו בשטחהקשור

 ל עת. ן בכוראות הדיה בכל והות החברחיבהתאם להנ 

 
ה כשהוא נקי ומסודר, יצוע העבודבום קבלן להשאיר את אזור העבודה, לאחר סיבאחריות ה 2.9

 ל עת.כחברה בה של העות רצונלשבי

 
וע העבודה ויהיו ביצוע העבודה כשהם תקינים וכשירים לביצ ן יתייצבו במקוםכלי הרכב של הקבל 2.10

 ראות הדין. בכל עת בהתאם להושים תרים הנדרחים וההי, הביטויםות, האישור ונשבעלי כל הרי 

 
 

 הערה כללית 
 

   ם לשינויי חקיקה, תקנות,אעת בהתמעת ל יעודכנו והם ות למועד הוצאת המסמךת אלו נכונונחידרישות וה
 להגנת הסביבה וכיוצא בזה. הנחיות המשרד 

 

 על החתום ולראיה באנו 

 
 
 
 
 

 החותם(  )תפקיד  ( )שם החותם  ( רהמצהי)חתימת   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 . 25.2.13תאריך  לאתרי הפסולת מעודכן ם מירש 11
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 ת הזכייה במכרז( לאחר הודע  קר) הזוכהההסכם עם הקבלן  לביצועערבות  8נספח 

 
 
 

  כבודל
 מ "בע 2010בים  מי אבי

   121דבורה הנביאה 
 ביב תל א

 
 נ.,ג.א.

 
 ____ ______עד בתוקף   "ח,ש  ________ סך    לע                                          מס'  בנקאית  ערבות  : הנדון

 
 

  מלאהבערבות ם בזה כלפיכם ו ערבי, אנ(ת"/"המבקש)להלן: ___________________ "  . עפ"י בקשת1 
  __________  של  כוםעד לסלכם מאת המבקש/ת  שהוא המגיע או שיגיע  ום  כ ק כל סלסילו  ומוחלטת

 ____ ______ '  מס הסכםלבקשר , ת"ובר"סכום העלהלן:  - שקלים חדשים(____________)
שכה המרכזית  י הלעם לפעם ע"פם מד למדד תשומות הבנייה כפי שהוא מתפרסערבות יהיה צמוסכום ה . 2 

 . יר כלכלולמחק  קהיסטילסטט
 ההצמדה יהיו כדלקמן:  יתנא

 ______ נקודות. בשיעור  2017שנת ________חודש  תשומות הבנייה מדד  יהיה  מדד היסודי""ה
הקוב       ערבותעניל  ע""המדד  יהיה    ין  שזו  לאחרונה  ופ המדד  לכם  לפני  רסם  לשלם  עלינו  בו  סכום  המועד 

 . ת זועפ"י ערבו ולשהכ
 באופן הבא: יחושבוות זו  ניין ערבה לע. הפרשי הצמד3 

סכום השווה למכפלת  ה -  הצמדהההפרשי    היוי  ,המדד היסודילעומת   עלה  המדד הקובע  אם יתברר כי
 . במדד היסודי מחולק  ם הדרישה,ודי בסכוהיסמדד מדד הקובע לה ההפרש בין

  ערבות,לסכום ה ם עדהסכום הנקוב בדרישתכ  שלם לכם אתני,  אם המדד הקובע יהיה נמוך מהמדד היסוד
 הפרשי הצמדה.   לללא כ

ום קבלת  לאחר י תוך עשרה ימים  סכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה,כל סכום עד לנשלם לכם אנו  . 4 
או לדרוש תחילה  מבלי לטעון כלפיכם, וק את דרישתכם לנמים תהיו חייב ש, מבלי כתבנה בישתכם הראשו רד
 האמור מאת המבקש/ת. לוק הסכום ית סא

תאריך זה תהיה בטלה  בלבד ולאחר   _______________ ליום  עד  ףר בתוקאזו תיש ערבות כל מקרה . ב5 
 "ל.  התאריך הנ יאוחר מ  לא ,כתבב ל על ידנובקהתצריכה ל ערבות זו   רישה על פיכל דומבוטלת. 

 
 ניתנה להעברה או להסבה. ערבות זו אינה 
 ו היא:תובתנות לסניף הבנק אשר כזו יש להפ תרבודרישה עפ"י ע

_______ ______________________________ _________________ 
 

 בוד רב,  בכ
 

 _____ חתימות _______________
                                                          

 _____ ______________  בנקהשם 
 

 ___________ ____________סניף 
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   ותכולת העבודה רט כלליפמ -הסכם ב 9פח נס

 
 הוראות כלליות  .1

 
 תיאור העבודה  1.1

 
ה  תבוצ במסגרת  הקבלן    עלענה  הסכם  מבנ עבודות  ידי  ומתישיפוץ  בהזמנת    שיפורט   וכפי קנים  ם 

 .רכש/העבודה 
 

 ללי כולת המפרט התח 1.2
 

ון,  כ יוהש  הבינוימשרד    טחון, ישותפת למשרד הבמשרדית המ   הבין הוצאת הוועדה  זה מתבסס על  מפרט  
לדרכים,  רוהחב הלאומית  הוה  עפר,  כל  עבודות   : כגון  הכללי  במפרט  הרלוונטים  בטון,    עבודותפרקים 

 . עה ועודבודות צביאה, עו בטון טרום, מתקני תבר
 

 סכם. לה 7יחות ומהנדס ביצוע, כאמור בסעיף דה, ממונה בטבומנהל עיעסיק   הקבלן 1.3
 

 תכניות   1.4
 

 . רוונסטרוקט הקע"י וכננו , יתועתכניות מאושרות לביצ 1.4.1

 לקבלן.   מנהל הפרויקטע"י   תכניות הביצוע יימסרו 1.4.2
יכין    י ביצועמה של פרטו התא א ביצוע העבודה כגון הרכבה ו/  לצורך  תכניות נוספות הדרושות 1.4.3

 .חשבונובלן על הק
 

 ודרכי גישה   , שטח אחסנהעבודההשטח חום ית 1.5
וזאת לאחר    לשימושו  תוואיםאורך הקרקע לר הקבלן רוחב רצועת היקבע עבו  טרויקמנהל הפ 1.5.1

הנדסי כןכ.  תאום  הפרויקטיקבע    ,מו  רשאי    מנהל  בו  השטח  את  ציודו  הקבלן  לקבלן  לרכז 
 אחסנה"(. להלן: "שטח ה)  העבודהביצוע  ות לצורךת הדרושבצע פעולויו ולנוכליו, להקים מחס 

בהקמת  ותיו ובפעול  הקבלן לא יורשה לחרוגל הקבלן ו שכיו  יקבע בהתחשב בצרהאחסנה  שטח   1.5.2
אל לתחום    מבנים  האחסנהמחוץ  באישור    השטח  אלא  עבורו  הפרויקטשנקבע  וזאת    מנהל 

 ישוי בניה. ישור רלאחר א
מנהל  ידי  שאושרו על  ה  וד ום העבואת תח  רכי גישההקבלן ד יר לעצמו  ה יכשדלצורך ביצוע העבו 1.5.3

 . בונועל חש )נציג החברה( הפרויקט
 

 קיימות מערכות  1.6
 

, ביוב, תיעול, כבלים,  : חשמל, בזק, תאורה, מים  מות כגון ות קייו מערכיימצא   בתחום העבודה 1.6.1
ום  ובכל מקקול דעתו  "י שיפהשקייה וכיו"ב. הקבלן יבצע ע ים,  וררמזותקשורת אחרת, גל ירוק  

ה  שיורה גישוש  ח   פרויקטמנהל  הפירות  ועומק  מיקום  לגילוי  ידניות  התת  ומערכוחפירות  ת 
ע ע"י  תאום הנדסי. הגישוש יבוצלת אישור  חר קבלות, לאהעבוד  עיות וזאת בטרם תחילתקרק

ימים  אהמערכות ובנוכחות נציגים מת  אית על האחר מנהל הפרויקט  הקבלן ועל חשבונו בנוכחות
:    נוספות   של רשויות נציגי בזק, חציגי העירייהנ  החברה,מחלקות  כגון  ברת החשמל, חברות  , 

 יו"ב.  כו  יםהכבל
לתאם  הק 1.6.2 אחראי  יהיה  כל  בלן  לצורהגורמיאת  ביצוע  ם  האישוהך  השגת  לרבות  רים  עבודות 

 .  קטהפרוי מנהלוהצגתם בפני  הנדרשים לצורך ביצוע העבודה
  דם, יחולו על וקישוש מביצוע ג א על אף  כל שהי  לן במערכתע הקבגאם בעת ביצוע העבודה יפ 1.6.3

הבין  במפרט  ובחוזה    רובהתאם לאמ  על המערכת ב צוי  הקבלן כל הוצאות תיקון הנזק ו/או פי
 בעלי התשתית.  וצע ללא דיחוי בתיאום עםבהתיקון ישרדי. מ

המקורי   1.6.4 למצבם  להחזיר  מתחייב  חשהקבלן  וה ועל  התשתיות  המתקנים,  את  כסים  נבונו 
ב העשייפגעו  לרבמהלך  כמדר  ,ותבודה  מערכות,ביכות,  רכוש    שים,  וכל  נטיעות  רחוב,  ריהוט 

 י.ר ציבופרטי ו
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   דהוח זמנים ותוכנית עבול 1.7
 

הקה 1.7.1 לבזמן  כל  צוב  מפקודו ה יצוע  אחת  כל  של  עבודה  עבודות  פקודת  בכל  יצויין  העבודה  ת 
   בנפרד.

 אים: בים ייבנה על פי אבני הדרך הח הזמנבסיס לו 1.7.2

 . התארגנות 1.7.2.1

 . חותבטיסדרי התקנת ה 1.7.2.2

 רשות עבודות הנדכל הצוע בי 1.7.2.3

 ות.  והשלמת כלל הבדיק  הפעלה נסיונית 1.7.2.4
 . ריון האתנק 1.7.2.5

 מסירה.  1.7.2.6
 

יגי 1.7.3 למנהל  הקבלן  לוהפרויק ש  ראט  זמנים  ימים  וני  שח  קבלתשבעה  של    לאחר  התכניות  תיק 
ני.  זמנים הראשולוח ה  אתל שינויים במידת הצורך(  )כולר  הפרויקט. מנהל פרויקט יבדוק ויאש

 .בחברהלדיונים יהיה בסיס  ושר המא  הראשוניהזמנים   לוח
 .  הדיון בחבר הימים לאחר  7ם סופי  ז זמניט לורויקהקבלן יגיש למנהל הפ 1.7.4

 
לו שלבים בהתאם לשלביות הביצוע, ככל שיידרש,  וח הזמנים הסופי ויוסיף  ל ן ישכלל את  קבלה 1.7.5

פ  אילועל  הנחיית  י  ו/או  הפרויקט  הפנמ צי  א  הפרויקטמנהל    . רויקטהל  היבדוק  לוח  ים  זמנ ת 
יס  ם יידרשו(. הקבלן יכנ ים )באינוי ות שמוצעים ויחזירם לקבלן עם הערות ודריש תוכניות הוה

כל   הים  התיקונ את  יאוחר  נוהשינויים  לא  ההערות.  עבודה  ימי    3-מדרשים  קבלת  לוח  מיום 
שהזמנים   יד  אושריהסופי  הפרויקט  י  על  בס שיווהחברה  מנהל  ובלע מש  יחיד  לביצ יס  וע  די 

 קבלן. העבודה ל  פקודתל ב ות ויכלהעבוד 
 

הזמנים   1.7.6 ל   הסופי  לוח  במסו  היותצריך  תדר  או  צורת  גאנט  הילווה  רשימי    נחוציםבהסברים 
מיקום מבני הקבלן, רשימות כליו וציודו המכני,    גון עבודה מפורטת הכוללת ר תוכנית של אוב

(  ומראשתב  ושרו בכ נה )אם א בלני מש ל והפיקוח, קהניהו  עלים, בעלי המקצוע, עובדיפר הפומס
 ודה.העב שיעסקו בעבודות הכלולות בפקודת/הזמנתוציודם 

 
 

 לות בלתי רגי ת עבודה בלילה ובשעותצוו 1.8
 

)המשא/ו   הפרויקט   נהל מ 1.8.1 אחר  רשמי  גורם  כל  עבודות  ו  ביצוע  על  להורות  רשאים  יהיו  וכו'(  טרה 
 גרתיות. לתי שבאש בשעות הלילה או בשעות מות מריזו

 
 ות רת רחובסגי 1.9

 
הגשה   לאחר וצע  רחובות לרוחבם או בהצטלבות רחובות תבות סגירת הדורשות ע העבוד ביצו 1.9.1

תנאיה תוך סידורים    פילטרת ישראל ומש ת תנאישיון וקבלרהוצאת   לתאום הנדסי,
רשיון תעשה על ידי הקבלן  וצאת הה  קסימליים לצמצום הפרעות לתנועת רכב והולכי רגל.מ
 בונו. על חשו
 

 ות בכל עת.ינה חופשיי תהי בורי או צירכוש פרט הגישה לדרכי  1.9.2
 
 

 אמצעי זהירות  1.10
 

רכוש וחיי אדם    קלות להבטחתות  הפרעותת למניעת  הזהירות וסדרי הבטיחואמצעי  בכל  קוט  הקבלן ינ
העבו תמרובשטח  להציב  הקבלן  על  קיימות  בדרכים  ובסביבתן.  מדות  פנסים  רים,  לרבות  אור,  חזירי 

 . בשעות הלילה בהביםהמ
 

 עוקפת דרך  1.11
 

 ום העבודה.  ותו בתלקדממצב  ויחזיר ה  את אתר העבודהעוקפת ה ן דרך כשיר הקבלדבר יה שיידר אםב
 

 זמנית בודות בו ביצוע ע 1.12
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,  חייב לבצע בעת ובעונה אחת כמה קטעי עבודה וחלקיהןלעשות זאת, יהיה הקבלן    ן יידרש הקבל  אם

ב א אם  אחת  עבודה  פקודת  עבוד  מספר  ואמצעות  שונותפקודות  ההוה  כל  הכ,  בסרוכצאות  זה  ות  עיף 
 ות. כמויולות במחירי היחידה הנקובים ברשימת הכל

 
 ת וסימון מדידו 1.13

 
ש  לשם חישובל 1.13.1 עבודכמויות  הנמדדותות  ל  ה  עפר  יהיה  כאלה(,  יהיו  ובאם  )באם  רשאי,  קבלן 

זאת   הפרויקטידרוש  ח  –  מנהל  ליהיה  אייב,  לרוחב  חתכים  ולסמן  וסימונים  מדיד  ומדוד  ות 
 ורך אחר. ם, ולכל צלתשלוות וב כמויצורך חיש אחרים ל

 
הפרויקט 1.13.2 מדידת    מנהל  לביקויערוך  ה רת  שבדיקתקבלת  לאחר  רק  ה  עבודה  סופית  המדידה 

ידי  שנע על  להרכה  רשימה  בצורת  תוגש  בהתאם  קבלן  בוצעה  שהעבודה  בעליל  ותראה  מפקח 
 מתוכננים.ומים הלמידות ולר 

 
מאזנת, אמה,    דידה כגוןצעי מאמ חשבונו, צוע, על עת הבי , כל ר העבודהאתק ב יעל הקבלן להחז  1.13.3

מנהל  ות  לרשיעמדו  אלה    דידהאמצעי המ)ג'ילונים(.  סימון  ודי  ועמ  מטר  30סרט מדידה באורך  
 לא תוספת מחיר. בכל עת שיחפוץ בכך ל יקטוהפר

 
סי 1.13.4 מדידה,  לגבי  הקבלן  של  ומאחריותו  והומון  מוחלטת  היא  כנ"ל  שגיאה,    יתקן  איקום  כל 

עות  סימון ומיקום כנ"ל, ללא תשלום ולשבי  וך מדידה,עת מתנובה, אשר  אי התאמ   טייה אוס
נ"ל תבוצענה עבודות  כו אי התאמה  ה א, סטייאה משגיאה. אם כתוצנהל הפרויקטמו של  רצונ

כל עבודת    .לשביעות רצונוו  ויקטמנהל הפרלפי התוכנית, יתקן אותן הקבלן לפי דרישת  שלא  
 .  ון הקבלןעל חשב  תהיה המדידות יקון ת

 

 יות.  ל התכנ תק שי עוהעדות במהלך הביצוע של העבודה על גב  את תכניותיכין לן  הקב 1.13.5
 

טיחות ויפקח  טיחות אשר יכין תוכנית בבק ממונה על  עסיכם, להכאמור בהס הקבלן מתחייב   1.13.6
 על יישומה. 

 

שלהן  רשויות  או על ידי ה/מין ו ז דרישות המדידה על ידי המ  יל וכל כלל העבודות המתוארות לע  1.13.7
זו או לת עב תכו קים עם  ממש ה  היחיד  חירי ן במאחרת אשר על הקבלן לבצע, כלולות כול  ודה 

   תוספת. עבורן כל השונים ולא תשולם ב

 

 סביבת העבודה םתיעוד וצילו 1.14

 

הפרטיים והציבוריים  גרשים  הקבלן בעבודתו עליו לצלם את כלל גדרות וחומות המ  בטרם יחל 1.14.1
 בי ללא הפרעות. אופן מיטות, ובונאו ובתמיו, בוידשני צדד, ומהאתראורך ים, לל הגוב

 

יועברו  קבצי   1.14.2 עבודות  יקט הפרו  מנהל   לידיהצילום  יחלו  הקבל בטרם  של  ו/או יו  פעולה  כ  ן  ל 
 מטעמו. בשטח

 
 נותו. ר ותקיעם המזמין  יאשר לקבלן ביומן העבודה את קבלת החוממט  מנהל הפרויקט 1.14.3

 

א תשולם  שונים ולחידה ההיבמחירי  ות כולן  יל כלוללע   1.13בסעיף  ארות  וכלל העבודות המת 1.14.4
 בעבורן כל תוספת.  

 
 ים  נייד ותיםאספקת שר 1.15

לכל פרק    עבור עובדיו  ניידיםתים ובלן יספק שירהקיותר, שעות או  48יארך עבודה שביצועה ב 1.15.1
 .הזמן של ביצוע עבודות באתר

 

  תוספת. לו כל  בלן ולא תשולם ון הקבידים לעובדיו תהיה על חשים הני אספקת השרות 1.15.2
 
 יקט :  פרוסיום קבלן בה אחריות  1.16
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ה 1.16.1 הבדיקות  כל  את  יבצע  על נדרש הקבלן  ד   ות  להלן  פי  המפורט  כולל  אתר  מסירת  טרם  ין 
 ם העבודות:ולחברה בסי  דה בוהע

 

 יקות האיכות שבוצעו בפרויקט. ריכוז כל בד  1.16.1.1

 

  ובדיקת   מדרכות וכד'(  שים,  ייבי העבודה )אביזרים, כבכל מרכ בדיקה ויזואלית של   1.16.1.2
 .תקינותם

 
  על סר  ימה  רמסיהתיאום מועד    ,(החברה" )יסופק ע"י  ה ירהכנה למסטופס "י  מילו  1.16.1.3

בתי  לחברה  הקבלן  הפרו מנה עם    אום ידי  החברהיקל  מטעם  מתקן  כולל    ,ט  תיק 
 ים: ים הבאעותקים,  אשר כל תיק יכיל את המסמכ 3-( בהה למסיר)תיק הכנ 

 
 (. פק ע"י המזמין)יסו  "הטופס  "הכנה למסיר 1.16.1.3.1

 

)במידה והמדידה בוצעה ע"י    DWGורמט  צוע בפבית לאחר  ץ תוכניוקוב 1.16.1.3.2
 לן(. הקב  מודד מטעם

 
 קט. ויקן בפרשהות פריט/לכל אביזרנית ששולמה חשבו 1.16.1.3.3

 

האיכותמהעתקים   1.16.1.3.4 בדיקות  תוצאות  שבוצעו    כל  הורסות(  )בדיקות 
 שונים.ותים ההשיר   בפרויקט, ע"י נותני

 
הה 1.16.1.3.5 כל  של  לנותני מנות  זהעתקים  השוניהשירות   שבוצעו  במהלך ים    ם 

 פרויקט. יצוע ה ב

 
 ים.אביזרים והחומר אישור נציגי השירות של יצרני/ספקי ה  1.16.1.3.6

 

 ימות. חץ ו/או אטתוצאות בדיקות ל 1.16.1.3.7

 
 ליון. עוחו"ת פיקוח  ד 1.16.1.3.8

 
ו 1.16.1.3.9 אחריות  הציוד  תעודות  ספקי  יצרני/  מטעם  טכניים  מפרטים 

 והאביזרים. 

 

מקד    הפרויקט  מנהל 1.16.1.3.10 סיור  עם  ייבצע  הם  ב"אתר  לפני  עבודה"  הקבלן 
המסירמוע הקבלן  פרוטוקוויוציא  ה  ד  שעל  המשימות  את  המסכם  ל 

כ ל לבצע  העהכין  די  בפרויקטאת  שבוצעו  למח  בודות  לקת  למסירה 
 . דרשוגורמים נוספים, ככל שיי החברהשל   מתקנים

 
 ברה. נציגי החבנוכחות נציגי הקבלן,   תתבצעהמסירה   1.16.1.3.11

 

 מסירה  תיק 1.17

 

 מסירה. בודה יכין הקבלן תיק ום העיעם ס 1.17.1

 

 יות העדות. תכנ האישורים, הצילומים, הדו"חות וכן את  ה יכלול את כללירתיק המס  1.17.2
 

יכלול ק 1.17.3 או קלסרים אשתיק המסירה  חוצצים,ר  לסר  עם  כלל    מאורגנים  יתועד  ביניהם  אשר 
 ומר בנושאים הבאים:הח

 

 תכניות עדות  1.17.3.1

 ודות ר העבצילומים טרם ולאח 1.17.3.2

 .טגן ואחרים(ס )רנרה-צילומי אל 1.17.3.3
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 . ודהוצעו במהלך העביב כל סוג שמעבדה מבדיקות  1.17.3.4

 בריאות. רד האישורי חיטוי ע"י בעל רישיון מש 1.17.3.5

 קט. ויוצרים שסופקו בפרות משלוח של כלל המ ודתע 1.17.3.6

בטבלה 1.17.3.7 מאזן  ע  דו"ח  שסופקו  החומרים  כלל  כולל של  בפרויקט,  ובוצעו  המזמין  "י 
הותקנ בהם  כמהמקטעים  ותאריךו,  שסופקה  ותארי הספקה  ות  שהוחזרה  כמות  ך , 

 קה וזיכוי מול המזמין. בה בתעודות הנפגו, הדוח יהחזרה

 

 שת חשבון סופי.ינו תנאי הכרחי להגה  לא ותקין, רה מהגשת תיק מסי 1.17.4

 

ול במחירי היחידה השונים ולא תשולם  בעותק קשיח ודיגיטלי כל   ונת תיק המסירה והגשתהכ 1.17.5
 ת. בעבורו כל תוספ

 

 ספקת מים א 1.18
 

ן מד מים  ובתיאום עם  ופק לאחר שיותקיסהחברה ו היה ע"חורך ביצוע העבודות, יים לצמספקת א
 החברה(. נציג) מנהל הפרויקט

 
 פקת חשמל סא 1.19

 
 .היה ע"ח הקבלן ובאחריותוי ורך ביצוע העבודות, לצ ספקת חשמל א             

 
 מדידה לתשלום  1.20

ם  ת ההסכו יקות חוזרות במשך כל תקופלל בדוות, כ הבדיקכל הוצאות המעבדה, הפעלתה וביצוע 
  יות.נים בכתב הכמו סעיפים השושל הן וכלולים במחירי היחידה לים על הקבל ות, חפת האחריוובתק

ת ולתקנים  ת עבודתו והתאמתה לדרישווינים המעידים על איכתקות מעבדה בת הקבלן להציג דוח חו
, עלות הבדיקות תנוכה  צמהות בעקהבדי  צע אתתחליט לב שהחברהבמקרה   המקובלים בכל עת.

    מו.מטעספקים ם המזמין יפעיל פרויקטים בהבלן בשיגיש הק הסופי מהחשבון
 

 עפר למבנים עבודות   1.21
 

תה 1.21.1 מכאניים  חפירה  בכלים  בעבועשה  ודוו/או  הצורך  לפי  ידיים  למפלסים  ה ת  למידות,  נסיבות 
 ולשיפועים כמצויין בתכניות.

 
   .פרויקטהמנהל  ם לנ"ל. בחירת הכלים טעונה אישורבהתא  הן יהיהקבל ציוד החפירה בו ישתמש 1.21.2

 
מבנה יהיה  בסמוך ל מילוי החוזר שנה, ו/או ה המב  רקעית החפירה, בטרם ביצועוד להידוק קהצי 1.21.3

 , כגון : מהדקי יד
 

ס"מ ומספר תנודות   50X50מידות  ק"ג לפחות עם לוח ב   100  ל לטה ויברציונית במשקפ 1.21.3.1
 לדקה.  2000של לפחות 

 קוברה" וכו'.  ע", "ד"צפר מהדק 1.21.3.2
 . ו'ומאג" וכ בכגון "מכבש גלילים ידני  1.21.3.3

 . יקטמנהל הפרוטעונה אישור של חירת הכלים ב
להידוק וכבישה   נההיטב הכוו החפירה או המילוי    קרקעית  בו יש להדק אתבכל מקום   1.21.3.4

האופטימל   +  2%  םבתחו על  מהרטיבות  העולה  צפיפות  ולהשגת  מהצפיפות    98%ית 
 מעבדתי בשיטת פרוקטור.  ניסויבקבעה פי שנהמירבית כ

 
המ  1.21.4 יחומר  חומר  ה ילוי  בחפי  מובחריה  נ שהופק  דיונות  חול  ובהעדרו  חומר אבקי מרה,  או  כל  ני 

לפי לא  לעיל,  המפורט  אחר  מקרה  החו  בכל  חוזר    מריכיל  למילוי  חומר  אהמשמש  כל  או  בנים 
 חר. מוקשה א

 
וי פסולת מאושר ע"י המשרד  ר פינ תרו לאויועב עודפי החומר שנחפר ו/או פסולת יורחקו מהאתר,   1.21.5

 הטמנה באתר הפסולת.   ן לרבות דמיהקבל על חשבון הסביבהלהגנת  
 

בשכבות מהודקות  ה  וייעש  יקטמנהל הפרוחר אישור  ע רק לא די המבנה יבוצהחוזר בצי  ילויהמ 1.21.6
 ס"מ לאחר ההידוק. 15  יבעוב
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  50סוג א' בעובי  מצע    תח שכבת תונ תחת לשוחות יצוקות באתר ומתחת לתחנות שאיבה טרומיו מ 1.21.7

 וקטור. פר 98%קת ל  מהוד ס"מ 20-30ות של ס"מ שתהודק בשכב

 
 דיפון  1.21.8

 
להבטיח 1.21.8.1 הדפנותיצי  יש  וה  בות  התעלות  הסמוכים  אלמנטיםשל  תוואי  ל העיליים 

הויהקו תא  תמוך,  ידי  על  אמצעיגם  כל  או  שיפועים  כנדרש  נה,  הכללי   אחר,  במפרט 
ותמוך )דיפון  עפר  כל  אלבצע  (.יש  לעבודות  בדרישות ת  התחשבות  תוך  העבודות 

בהבט ושמעיחות  עבודה  ההוראוירה  כל  צווים  ל  בחוקים,  הכלולות  תת  קנות  או 
יישאשבתוק הקבלן  ליצבאחריו  ף.  ומלאה  בלעדית  הת  של  כל קייבות  את  ויתקן  רות, 

 על חשבונו. קים הישירים או העקיפים זהנ
 

מ שני   1.21.8.2 ע"י  וייתמכו  ידפנו  החפירות  היא מודול  דיפוןערכת  צידי  החפירה  כאשר  ארית 
 ר. ן קצה לדיפון כאשר החפירה לזמ תמש בתא הגנלן ישופין הקב לאו לחי לזמן ארוך 

 
 ל חתון חד בצורת להב ע התות שחלקן  נה( מורכב משתי דפנ כלוב הגע"י תא הגנה )דיפון   1.21.8.3

ם את הדפנות דרך האדמה. בחלק העליון של תא ההגנה ישנמנת שניתן יהיה להחדיר  
עלזיז ש  ים  נוסף מנת  תא  התא  על  להרכיב  יהיה  עומ  םבמקרי  ניתן  החפ בהם  ירה ק 

 ד. בוה מגובהו של תא הגנה אחהנדרש ג
 
 

פון בהתאם לסוג  דיסטטי של ההקבלן למפקח חישוב  ן יגיש  ת מערכת הדיפולפני התקנ 1.21.8.4
הסטטי הנ"ל יוכן ע"י מהנדס קרקע/קונסטרוקציה    ולעומק המתוכנן. החישוב   עהקרק
   .וחשבונ ועל ןהקבל  מטעם

 
מצעות מערכות דיפון  די התעלה באני צייבוצע מש  ך בד"כ דיפון ותמוך תעלות לזמן ארו 1.21.8.5

"  אריתמודול תוצר SLIDERAIL SYSTEMמסוג  חב'  "  שווה  א   גרמניה  LTWת  ו 
מאושר,כואי לע  ת  כוהמתאימה  עד  מערכ  6-מקים  או  מסוג  מטר  דיפון  או    VB100ת 

מאושר איכות  ל  שווה  עד  עומקיהמתאימה  י.ו.נ.י.ת.   מטר,  3ם  חברת  ע"י  המשווקות 
מערכ    יצועיםב דיפ או  מסוג  ת  גרמניה    KS-100ון  שווהתוצרת  מאושראיכ  או   ות 
 מ" ניאל חומרי בנייה בע ד   חברת שפירמטר המשווקת ע"י    5.0ם עד  מתאימה לעומקיה

 . או שווה איכות מאושר

 

מודולאריות 1.21.8.6 תורכב מפלטות  הדיפון המודולארית    (   SHORING PLATES)  מערכת 
 . קע הנדרשרומד הקעם תמיכות המסוגלות לעמוד בע

 

מינימאליאו 1.21.8.7 ב  רך  מודולארי  דיפון  קטע  העזמ-ו של  ללא  פירוק  ני,  או   הפלטות, ברה 
ן  מטר יחשב לדיפו  10.5-ן מ טת. כל דיפון באורך קחומטר לפ  10.5יתאים למרחק של  

 ע"י כלוב הגנה. 
 

החפיר  1.21.8.8 במהלך  תבוצע  הדיפון  בעמערכת  כה,  מכל זרת  לבצוע  ים  המשמשים  אניים 
 .פק מערכת הדיפוןחיות יצרן/סם להנ נרת בהתאצוהנחת עבודות עפר  

 
הדיפון,  מערכהתקנת   1.21.8.9 ושליפת  ת  להנחי הפלטות  הורדת  בהתאם  של יבוצעו  ות 

 .הדיפוןמוחלטת של הקרקע ומערכת  הספק. תובטח יציבות/ רןהיצ
 

לע 1.21.8.10 יתאים  הדיפון  מע'  של  הפלטות  שליפת  שקצב  הובי  ביכבת  הצינור  דוק  מעל  מילוי 
 .אחתולה על עובי שכבת  הידוק חת לגובה שעבבת א יישלפו   אלטות להנדרש לעיל. הפ

 

ש 1.21.8.11 חצ בקטעים  קיימות  של  בהם  קיימיות  במערכות  תותקןהתעלה  דיפון  מ  ות,  ערכת 
חב'   "SHEETPILE CHAMBER SHORING" מסוג  תמודולארי  LTW תוצרת 

י.ו.נ.  יותאם ש"ע, כאשר מיקום ואורך השגומים    ם  אויביצוע י.ת.  משווקת ע"י חברת 
 ה. וצל המערכת החובה שמיקום וגל
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ה 1.21.8.12 על  כי  בזאת  תמוך  קבלןמודגש  הח   לבצע  של  בכודיפון  חשש פירה  יש  בו   מקום  ל 
 תאם לנאמר לעיל. לרוחב  החפירה הדרושה בה נט כלשהו הנמצא מעברלמ לפגיעה בא

 

דיפ 1.21.8.13 מערכת  עבור  תשלום  יקבל  מוהקבלן  של  ורק  אך  ת  ידולארון  הדעת  חוות  כאשר 
והקויועץ הקרק ידי  , שתאסטרוקטורנע  על  בכתב,ושר  ה  המזמין   קרקעתקבע שסוג 

התק דיפומחייב  מערכת  מודולנת  הדיפון  ן  וכאשר  לתקוארית  ארוכה   פתנדרש  זמן 
 מטר לפחות. 10.5יף של צולאורך ר

 
כל תוספת   לקבלן  תשולם, לא  עבור השימוש בתא הגנה לדיפון )כלוב הגנה( בכל עומק 1.21.8.14

 ונים. דה השירי היחיחחיר במועל הקבלן לכלול את המ

 

ם ממהנדס וסוג  חישובי  הדיפון, כולל   צוע עבודותן בין יגיש למפקח בכתב את אופ הקבל 1.21.8.15
 ון. הדיפ

 
 מפגעים ן תיקו 1.22

 
הב  אם 1.22.1 המגד במהלך  המדיה  של  החוזרת  ולחוותיקה  מפגעים  יתגלו  המתועדת,  דעת  -נטית 

הפרוי לבצע    וקטורנסטר וק /קטמנהל  חייב  יהיה  הקבלן  לתקנם,    ים הדרוש  תיקוניםהיש 
 . יקטמנהל הפרו מלאה של  לשביעות רצונו ה

 
 בלתי ישירים. קן הנזקים הישירים וההקבלן ית 1.22.2

 
 

 ת ממצאים הצג 1.23
 

ה 1.23.1 תהיה  עב קבלת  החברה  ע"י  לתנאי  ב ודה  תיעוד    ובנוסף  ההסכםהתאם  מסירת  לאחר  רק 
 מפורט לגבי ממצאים. דו"חו (CDהצילום שיכלול מדיה מגנטית )

 
 אחריות הקבלן  1.24

 
לאמוובנ בסעיסף  שוף  ר  פגמים"  ז"תיקון  לעצמה  החברה  מהקבכות  מרת    בדיקותלערוך  לן  לדרוש 

בודות  נזקים שנגרמו כתוצאה מע  ואם יתגל  ועל חשבונו.  ןהאחריות של הקבל   לפני פקיעת תוקף  ותחוזר
  , הקבלן, אם יתגלו נזקים הדרושים תיקון י  ל יד ע   ודה עבעפר, או כל עבודות אחרות הקשורות בביצוע ה 

ערך,  משך תחשבונו של הקבלן. בה  רה, עלהחב  רישתידי הקבלן לפי ד-ל פגמים יתוקנו ע   ן.ל הקבל תחול ע 
 יים של החוזה.  כל זאת כפוף לתנאים הכלל של הקטע אשר תוקן. תזרחו בדיקההקבלן,  על חשבון

 
 

 פירוק ופינוי צינורות אסבסט .2

 כללי  2.1
 

ט הקבל   לע 2.1.1 מחייב  אסבסט  פירוק  כי  בחשבון  להביא  מיו ין  באספול  דרישות  בסחד  פי  על  ט 
להגנת  ה והמשרד  לפיכך,הסבי חוק  יכלול    בה.  הפירוק  על  תהליך  הגנה  מגן,  הסביבה,  לבוש 

 ד להגנת הסביבה. לוק מאושרים על ידי המשרי ורות האסבסט לאתרי סינוסילוק צ

  

 חוק למניעת מפגעי אסבסטהתקנות, לרבות הנה וידהמ  כלל העבודות יבוצעו בהתאם לחוקי 2.1.2
 .2011-"א שעיק, התואבק מז

 
 בתוקף. באסבסט, המחזיק היתר ם העוסקים במרשיעסיק קבלן הרשום  הקבלן   2.1.3

 

יפנ   2.1.4   העוסקים באסבסט, ומחזיקה   למטמנה הרשומה במרשםט  ה את פסולת האסבסהקבלן 
 היתר בתוקף. 
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 העיר תל אביב יפורחבי ב נועהבת ותחבטיהוראות –10נספח 
 הגדרות .1

ן  וללים תמרור וכל סימומוסמכת והכור המרו על ידי רשות התים שאושראו תרש יתתכנ  –תנועה  דרהס .1.1
יש ואת אופן השימוש  ב להסדיר את התנועה בכד ול, מוצב, מסומן או מופעל, המיועסל  או התקן בנוי,

 . בדרך

י  ומעבר בין שלב  חדש פקחי לרבות כינון הסדר  טתה,  ולל הסעה, כוכל שינוי בניתוב התנ –תנועה  העברת .1.2
 ה.  של העבודהביצוע 

  לתשתיות  תומיהלא  החברה   ישראל נתיבי  חברת מטעם סמךמו בטיחות קבלן  – בטיחות  קבלן .1.3
  אישור את שקיבל ותבטיח  קבלן או; תקפה  סמכהה  ובעל"(, ישראלתיבי "נ"מ )להלן: בע  ולתחבורה
 .לישרא  ביתינ חברת"י ע בעושנק בקריטריונים עמידה  וכיחשה חרלא  דסיההנ  עוהביצ לתיאום המחלקה 

  במאגר רשום ראש ישראל  נתיבי  ברתח מטעם  בתנועה  בטיחות יועצי ורסק  גרבו  – בתנועה בטיחות יועץ  .1.4
 . ישראל  נתיבי חברת

 . 1961-"אתשכ,  התעבורה לתקנותא' 23 תקנה פי על  תנועה הכוונת ל  מוסמכים – תנועה חיפק .1.5

ת בטיחות  רס להסדרבוגר קוה וות האבטחה יהיעובדים. ראש צ 2ימנה לפחות צוות  ה –חה אבט תוצו .1.6
 ה תקפה על שמו.  יבי ישראל(, בעל תעודשל חברת נתלה )ליבאתרי ס

 

 ללי כ .2

  ר העבודה, חלה על הקבלן.תות ומניעת תאונות באיח המלאה לכל נושאי הבט האחריות .2.1

ל קבלן  בודות. שמו ותעודת ההסמכה שלת הערם תחי מו בטעהקבלן למנות קבלן בטיחות מט  באחריות  .2.2
 נדסי.  הביצוע הה  יאוםלתב לאישור המחלקה ראש ובכתועברו מי  הבטיחות

עה,  ושיבושים והפרעות לתנ ן  ת הנדרשים על מנת למנוע ככל שנית יחוט בכל אמצעי הבטהקבלן לנקו  על .2.3
 ות של עובדיו ושל צד ג'.  וכן לשמירה על הבטיח 

  יום  כל  של   ומו סיו   בתחילתו,  ודההעב  באתר  בטיחות   ליקויי  תור לאי  הסריק  עלבצ  ן להקב   באחריות  .2.4
 :  איםהב הסעיפים פי לע העבודה ביומן הקבלן ידי על שםייר קההסרי  ביצוע. בודהע

 ושעת הסריקה;   תאריך 1.4.1

 ; נמצא  םא, המפגע 1.4.2

 כל שנדרש.  כהטיפול,   אופן 1.4.3

 

 עבודה רישיון/היתר .3

יה  יההעבודה. ההיתר  ר/רישיון עבודה לפני תחילת  י היתההנדס  ביצועההקבלן לקבל מהמחלקה לתיאום    על
ו  קריא באוברור  ויימצא  ויכלולהעב  תרמקורי,  ס  ודה  הבאים:  הנתונים  מיקואת  העבודה,  מוג  של  ם  דויק 

 הסדר התנועה.  ת העבודה ומס' התרשים/תכני 
 הרישיון./ההיתר   תנאי  פי  על לפעול  מתחייב הקבלן
 

 דה והעב באתר  בטיחות תיק .4
 באים:  ה לול את המסמכיםימצא בכל עת תיק בטיחות שיכודה י העב תרבא

   .תית שת תו דובעל  רתיה /ןו ישיר  4.1
 נדסי.  תיאום ה תבמכ 4.2

 נועה.  הסדרי ת   תכנית 4.3

 .  1961-רה, תשכ"אבולתקנות התע 18ייעצות על פי תקנה הת  פרוטוקול 4.4

 תנאי משטרה.   ךממס

 ור לביצוע עבודות לילה, ככל שנדרש.  איש טופס 4.5

 

  בטיחות ואמצעי רתמרו, שילוט .5

  על   שאושרו  נייםזמ  תנועה  יהסדר  לתכניות  בהתאם  תבטיחו  עיואמצ  ורתמר  ,שילוט  להציב  הקבלן  על .5.1
 (.המשטרה עם התייעצות חר )לא מקומית תמרור שות ר ידי

  )מחזירי אור( ותקן  1.1חלק    2247י מס'  ה יהיו תואמים תקן ישראלד ים שיוצבו באתר העבוורהתמר   כל .5.2
 )תמרורים(.   1.2חלק  2247י מס' ישראל
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שכלהקב   על .5.3 לוודא  הבטיחות  ההתקנים  רורים,  התמ   לן  הבטיחותוומעקואביזרי  ידו    ת  על  המוצבים 
ב  באתר מופיעים  הווערשיהעבודה  ידי  על  המאושרים  המוצרים  להתקני  דהמת  משרדית  תנועה    הבין 

 עת לעת על ידי הוועדה.  ובטיחות, המופצת מ

יהיו  ואופן  התמרורים  גודל .5.4 והנחי  הצבתם  בתקנות  למוגדר  תמרבהתאם  להצבת  במהדווריםות  רתו  , 
 תחבורה:  די משרד ה יעל    דכנת, כפי שפורסםהמעו

תמרורי הוריה  ל  ס"מ וגודלם ש  90ורי האזהרה יהיה  תמרבודה אורך צלע של  אתרי הע  בכל 5.4.1
 ס"מ.    60וטר של קיהיה ב

תפ החז  רמת 5.4.2 לא  הזמני  והשילוט  של התמרור  ישראלי  כמוגדר    3ה  ת מרמח ר האור  בתקן 
 .  2ק וחל 1חלק   2247

  ר העבודה, יהיה מצויד מבואות אתב   908המוצב על תמרור    901מרור  וודא שתלן ל הקב  על 5.4.3
 )בכל צלע מצלעות התמרור(.   932בשלישיית תמרורי 

מח  ק פירו .5.5 זמני  תמרור  )ליעמודי  לקדמותו  מצב  החזרת  זהה  יב  ריצוף  באמצעות  יציקה(  באמצעות  א 
 יים.  קל

 גדרהמו  למבנה תואם היהי עגלהה מבנה הבהבמ  נייד לוח ,נגררת  חץ  בעגלת  שימוש  ורשותהד   בעבודות .5.6

 .חותטיוב תנועה להתקני  משרדית   הבין  עדההו  "יע המאושר – "מהבהב נייד ללוח לליכ  "מפרטב 

קבלןלרשאית    העירייה .5.7 החלפת  את  בכתב  סטיות  דרוש  לקוי,  תפקוד  בשל  לרבות  ת  חריגו  הבטיחות 
 ות. אביזרי הבטיחאופן הצבת השילוט, התמרור ובאיכות וב

ת  הע  בלן לתחזק אותו כלניים, חלה חובה על הקתנועה הזמה דרי  וט לפי תכניות הסצבת השילה  לאחר .5.8
   ולא תהיה תמורה נוספת בגין כך.

 

 התוהכוונ תנועה העברת .6

 חילופי  למסלול עההתנו והעברת יתוחפ ו שיקום,  עבודות ביצוע לצורך תנועה  למסלו נתיב ו/או    סגירת .6.1
  על  תנועה  הכוונת  ךשהוסמ אחר  גורם או /ו  בשכר תנועה פקחי או שוטרים סקת הע מחייבת,  יזמנ באופן

 .דין פי

 .לכך סמךהו שלא מי ידי  על תנועה הכוונת  על חלטמו  איסור חל .6.2

 לן הבטיחות גם צוות אבטחה.  בסעיף א' לעיל, ימנה קב רלאמו בנוסף .6.3

 רתמשט עם םתאו אחרול עהביצו שלבי תתכניו  פי  על תעשה זמני סלוללמ תנועה  רתהעב  -ףמעק ביצוע .6.4

  ועל   מעודכן  עירוני ועהתנ העברת לנוהל בהתאם הכול,  הזמניים  תנועהה  הסדרי ןנ מתכ ובאישור ישראל
 . המעודכנת במהדורתו יפו  אביב תל תיעירי של תנועה הסדריל המדריך פי

ש  ביצוע .6.5 הפעלת  הדורשת  תטרים  ועבודה  פקחי  או ו/או  המשטרה  לתנאי  בהתאם  רישיון   נועה    תנאי 
ר  מטעמו באת  הפרויקטמנהל  ם העירייה ו/או  רויקט מטעפ הל השה רק בנוכחות מנ רוני תיעודה העיהעב

 עבודה.  ה

אלחוטיים תקינים לצורך  ידת הצורך( במכשירי קשר מידו על ידי הקבלן )בצו/ פקחי התנועה י  השוטרים .6.6
 העבודה.   התנועה באתרעברת  הביצוע הכוונת ו 

באתר  הקבלן  .6.7 לפ  שירי מכ  2העבודה    יחזיק  למקקשר  בעחות,  או  תקלה  של  שירה  על ית  לך  ידי    דרש 
   רייה באתר העבודה.הפיקוח מטעם העי

 

 חותטיב  ליקויי  בשל עבודה הפסקת .7

קוי  ארע לי  י בודה, כאשר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדיורה על הפסקת ע  החברהם  עהפרויקט מט  מנהל  .7.1
  חברהההפרויקט מטעם  ה. מנהל  ר העבודים באתך ו/או לעובדסכנה למשתמשי הדר  המהווה   בטיחות, 

 ת: וודות גם בנסיבות הבא להפסיק את ביצוע העב יהיה רשאי

יועץ בטיחות בת  כאשר 7.1.1 דו"ח  ישנם באתר  נוקיבל  לפיו  ן  יקויים חוזרים, אשר הקבללעה, 
 שנותם.  פועל לאי הי ו אינו א אינו מתייחס אליהם באופן הראוי ו/

,  בוקר  לבכ  לבצע  העירוני  ט הפרויק  למנה  של  חריותושבא,  היומי  ר הסיו  במסגרת   כאשר 7.1.2
  שקול פי  על אשר ,  בטיחותי  ליקוי   היתגל,  העבודה  על  קוחפי של שוטף  במהלך  וא

 . העבודה באתר םלעובדי או/ו  הדרך משתמשיל  סכנה  מהווה  דעתו

   פי הנחיית המנהל. על 7.1.3
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  במקביל, ירשום   בעל פה.  פן מידי לן באו הפרויקט לקב  יימסר על ידי מנהל העבודה  על הפסקת    חהדיוו .7.2
ידו באתר העבודה.  י מן העבודה ובתיק הבטאת ההנחיה האמורה ביול הפרויקט  מנה חות המתנהל על 
ל י כן, ימסור מנהל הפרוו  כמ ובעל פה  וכן למנהל מחלקת תקט הודעה בכתב  ום  אמנהל או מי מטעמו 

 וע ההנדסי.  הביצ

 

הוסר  אופן כזה שי, בבלן טיפל בליקווידא שהקירוני ו יקט הער שמנהל הפרולעבודה תיעשה לאח   החזרה .7.3
הבטיחותי  ו/או    הסיכון  הדרך  לע ע למשתמשי  חזרה  על  דיווח  העבודה.  אתר  ידי  בוובדי  על  יימסר  דה 

,  כמו כן  צוע ההנדסי.אום הביתלמנהל או מי מטעמו וכן למנהל מחלקת  הפרויקט בכתב וטלפונית    למנה
 דה.  מן העבורה ביושום על כך העמנהל הפרויקט יר

 
יות מנהל הפרויקט.  ח ידי בליקוי על פי הנ הקבלן מלטפל באופן מ  ה פוטרת את אינ  הפסקת העבודה  םעצ .7.4

לא פ ו פעל באופן מידי לטיפי  במקרה שהקבלן  על  יפעל  ל בליקוי הבטיחותי,  מנהל הפרויקט,  י הנחיות 
ה ל פמנהל  להוראות החוחלופי,  הפעלת קבלן  רויקט  כן,  בהתאם  כמו  מידווח  זה.  כך  הפרועל  יקט   נהל 

  באופן  עבודה  הפסקת  של  מקרה  בכלוע ההנדסי.  מנהל מחלקת תאום הביצטעמו וכן למי מלמנהל או  
  הנזקים  בעלויות  יישא  הקבלן,  בטיחותיים  ליקויים  בשל,  אמל  או  חלקי  באופן,  תתו לצמי  או  זמני

 . כאמור, ודההעב  סקתהפ עקב  חריםולא   לו ושייגרמ 
  

 תבטיחו יליקוי בשל מוסכם ויפיצ .8

 

יקויים באמצעי  לח הפיצויים המוסכם לתפעל בהתאם לאמור בלו  החברהות,  בטיחיימצאו ליקויי  ש  ככל .8.1
 .  יחות באתרי עבודהבטאו בדרישות ה בטיחות 

 .כםהמוס ויצהפי יושת בטרם הליקויים לתיקון זהרהא תינתן ההתארגנות תקופתב .8.2

 בלהשבט המוסכם  הפיצוי בהפעלת ןאי  וכי  עבודה הפסקת במקום בא אינו  י המוסכם  י הפיצוכ  יובהר  .8.3

 .ודהב ע הפסקת על להורות ההעיריי של מזכותה רועלג כדי

 .נקי/ברור לא תמרוראו /ו  כונהנ  לא הצבה, דהוי צבע מעמש,  פגומים תמרורים כי, יובהר .8.4

 .ןתוק לא יקויהל  בו םוי כל עבור הינו  המוסכם הפיצוי .8.5

 . א או בחברהת"בע  הביצוע ההנדסילתיאום  המחלקה  ידי על  לעת מעת דכןיעו המוסכם הפיצוי לוח .8.6
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 נספח 11  - פרוטוקול מסירה
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 למה השתעודת  -  12 נספח

 
 בלן( כלל העבודות שנדרשו מהק ע)אישור על ביצו 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


